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Els equips femení
de tennis +40, +50 i
+60, al Campionat
d’España de Mallorca
PÀGINA 5

3ª Edició del Chocolat
Factory al Cercle

cercle1856@cerclesabadelles.cat

PÀGINA 4

L’equip masculí sènior
de Pàdel, Campió
de la Lliga Catalana
d’Interclubs
PÀGINA 19

Inauguració de la
pista de Tennis Platja.
El Cercle Campió de
Catalunya
PÀGINA 17

L’equip Aleví de futbol
11, campió de Lliga

Un projecte de futur que preveu un camp de futbol 11, una àrea de
serveis esportius i l’ampliació del pàrquing

E

l passat dimarts 1 de juny,
el Ple de l’Ajuntament de
Sabadell aprovava la concessió administrativa al Cercle
Sabadellès 1856 d’un terreny de
domini públic, situat al mateix
límit de les actuals instal·lacions
del Cercle.
L’aprovació d’aquest plec de
clàusules, amb el suport majoritari dels grups PSC, CiU, IC-EU i
Alternativa Verds, PP i ERC, amb
l’abstenció del grup ES, comporta
la cessió de 5.714 m2 que el Club
vol destinar a instal·lacions esportives, tal com un camp de futbol
11 i altres serveis necessaris com
l’ampliació d’àrees tècniques,
vestidors i zona de pàrquing.
Un vell desig que, per fi, arriba a bon port. Una jornada històrica que ens obre les portes a
continuar creixent d’una manera
sostinguda els propers anys, així
com a consolidar un projecte estratègic a l’entorn d’un ambiciós
model esportiu.
PÀGINA 3

PÀGINA 23

El Consell d’Honor
homenatja als socis
més antics

PÀGINES 34 i 35

La piscina recupera el
bar de ‘tota la vida’
PÀGINA 39

La rotonda més gran
de Catalunya, al costat
del Cercle
PÀGINA 40

Plànol de les actuals instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. En vermell el perímetre dels
nous terrenys cedits per l’Ajuntament de Sabadell

Les obres del Gimnàs i Recepció
s’inicien a finals de juliol
S’ha descartat la construcció del Racó del Soci

PÀGINES 37 i 38

Més de 800 persones a
la Diada del Soci

NÚMERO: 9

Cessió de terrenys de
l’Ajuntament de Sabadell al
Cercle Sabadellès 1856

PÀGINA 16

Representants del
Cercle al Campionat
Mundial de Veterans
de Tennis a Mèxic

www.cerclesabadelles.cat

P

endent només de rebre els
permisos corresponents,
per part de l’Ajuntament
de Sabadell, l’inici de les obres
està previst per a finals de juliol.
Aquestes es faran en dues etapes.

La primera pot durar, aproximadament, 15 dies i tindrà com a
objectiu desmuntar i muntar el
nou sostre que comprèn la zona
de recepció i la part alta dels vestidors femenins.

Al setembre començarà la segona etapa d’obres. Un passadís
exterior que unirà la recepció
amb el nou Gimnàs. Si tot va bé,
al desembre ho podrem inaugurar.

Altrament, la Junta Directiva
del Club ha decidit no construir
el Racó del Soci en l’actual legislatura, tal i com estava previst. La
millora substancial en el disseny,
material i maquinària que ha
d’incorporar el nou Gimnàs, així
com l’obra de la part central de
la recepció, a banda dels costos
afegits tal com permisos i estudis
de detall, fan inviable econòmicament el projecte.
PÀGINA 2 (EDITORIAL)

Nous èxits esportius dels equips del Cercle Sabadellès 1856 en
tennis, pàdel, futbol i natació
La temporada esportiva encara no ha finalitzat per a alguns equips del Cercle Sabadellès 1856, però aprofitem aquesta edició especial per
fer balanç d’un any en què s’han assolit importants èxits en les diferents seccions del Club. Destaquen els ascensos d’alguns equips de tennis
i futbol, títols catalans i estatals, bon debut de l’equip no federat de natació i l’increment d’alumnes de pàdel. Una edició per repassar aquest
exitós any.
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Jornades de tast de vins al
Restaurant del Cercle
Recuperació dels vermuts de cap de setmana a la nova terrassa

EDITORIAL

Cessió de terrenys,
inici d’obres i Racó
del Soci

C

essió de terrenys. El dia
1 de juny és d’aquelles
dates que cal recordar
des del punt de vista de la Institució. Després d’alguns anys,
la ciutat de Sabadell i el Cercle
Sabadellès 1856 han visualitzat el camí i l’argument per
retrobar-se, tant en el marc
institucional com el de la confiança mútua.

Els assistents al tast de vins van aprendre a degustar aquest ‘caldo’ amb un enòleg

L

a nova aposta del Cercle
Sabadellès 1856 és el tast
de vins que se celebra al
Restaurant del Cercle. La primera
edició va ser un èxit de participació, amb un tast de vins de la Bodega Rotllan Torra D.O.Q. Priorat. Els participants van degustar
des del vi més jove fins a la joia
de la corona de la bodega. Tots
aquests vins es van tastar amb un
maridatge adequat per destacar
les seves qualitats.
Tota la vetllada va ser conduïda pel sommelier Jordi Rotllan
(copropietari de la bodega) que
va fer participar activament els
assistents.

Marqués de Riscal
Després de l’èxit d’aquesta primera edició, es va realitzar una
nova convocatòria amb una de les
bodegues més històriques a nivell
espanyol i sobretot una de les més
atractives: Marqués de Riscal, la
D.O de Rioja per excel·lència.
Durant aquest tast, els assistents van viatjar per diferents
sabors que van aportar els caves
de la bodega, passant per verde-

Caps de setmana de vermut a la nova terrassa del Cercle
jos i sauvignons, sense oblidar el
Marqués de Riscal Reserva ‘150
aniversari’ 2001 i l’incomparable
Barón de Chirel.
Un total de set varietats i cada
tast acompanyat d’un maridatge,
per tal de realçar les propietats
d’aquests insuperables vins. La
degustació la va portar a terme
Cosme Barberán.
I el passat 18 de juny es va celebrar la darrera ‘cata’ de la tem-

porada, a càrrec de la reconeguda
bodega Torelló. Una iniciativa
que ha tingut una gran resposta
per part dels socis del Club.

Recuperació dels vermuts
Els caps de setmana, a la nova
terrassa del Cercle Sabadellès
1856, es pot realitzar el tradicional vermut, gentilesa del Restaurant del Cercle; una activitat per
compartir amb amics i família.

La Revetlla del Cercle se
celebrarà el 9 de juliol

E

l proper divendres 9 de
juliol se celebrarà la
tradicional Revetlla del
Cercle al voltant de la piscina

exterior del Club. Els assistents
gaudiran d’un ball i d’un servei
de càtering, des de la mitjanit i
fins la matinada.

Una popular festa que serveix
per donar la benvinguda a la
temporada d’estiu, en companyia d’amics i socis del Club.

La concessió per part de
l’Ajuntament de Sabadell
d’una parcel·la de 5714 m2 al
Cercle Sabadellès 1856 per a
la continuïtat i millora de les
instal·lacions esportives, no fa
una altra cosa que consolidar
els projectes de futur del Cercle
i, altrament, confirmar que la
predisposició de l’Ajuntament
a entendre aquests reptes és un
fet.
La total disposició del govern municipal, encapçalada
pel seu alcalde Manuel Bustos, ha fet possible arribar a
bon port. El suport de totes les
formacions polítiques, crític
en alguns casos però sempre
constructius, ha possibilitat un
procés del que ens en sentim
orgullosos.
Gràcies a tots per treballar
en un projecte no tant sols estratègic pel present i futur del
Club fundat el 1856, sinó per
fer-ho com a peça que forma
part de la ciutat de Sabadell
i a disposició de la qual ens
posem, com sempre, però ara
també avalats per un Conveni
que marca un escenari de trobada i compromís amb esperit
de servei.
Comencem les obres de millora de la recepció i el Gimnàs. La darrera setmana de
juliol ens posem en marxa. Ho
farem en dues etapes. Aquesta
data no és gratuïta, hem esperat a fer-ho tot aprofitant el final de les estades esportives
(juliol) i l’èxode estival que,

com és habitual, es dóna en
aquestes dates. Aquesta primera etapa que pot durar aproximadament 15 dies, tindrà com
a objectiu desmuntar i muntar
el nou sostre que compren la
zona de recepció i la part alta
dels vestidors femenins.
Les afectades podran utilitzar la part baixa del mateix
emplaçament, així com el
vestidor de la zona de piscina.
Serà un temps curt al ben mig
del període vacacional, la qual
cosa fa presuposar que no provocarà gaires molesties.
Tot i així, demanar disculpes i amb el convenciment
de què el soci i, sobretot la sòcia, ho entendrà perfectament.
L’objectiu és la millora. La
segona etapa serà al setembre.
Amb la tornada de vacances
iniciarem la segona etapa.Un
passadís exterior unirà la recepció amb el nou Gimnàs. Si
tot va bé, al desembre ho podrem inaugurar.
El Racó del Soci, aparcat i
mirant al futur. Els elevats costos en la millora del disseny,
els materials i la màquinària
que ha d’incorporar el nou
Gimnàs, així com l’obra de la
part central de la recepció, a
banda dels costos afegits tals
com permisos i estudis de detall necessàris per al conjunt
de la zona motiu de l’obra,
fan inviable econòmicament
el projecte de poder construir,
tal com era previst, el Racó del
Soci.
Per aquests motius, la Junta
Directiva del Club ha descartat la construcció del Racó del
Soci durant la present Legislatura. Davant la impossibilitat
d’assolir econòmicament els
tres projectes (Gimnàs, Recepció i Racó del Soci) s’ ha
optat per modernitzar aquelles
instal·lacions més degradades
i d’un alt ús social.
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Cessió de terrenys de l’Ajuntament de
Sabadell al Cercle Sabadellès 1856
5.714 m2 per consolidar un projecte esportiu multidisciplinari

5.714 m2

El terreny cedit per l’Ajuntament on es projectarà el futur camp de futbol 11
especial als responsables dels
grup municipals (Joan Carles
Sánchez , PSC i Tinent d’Alcalde
de l’Àrea d’Urbanisme; Carles
Rossinyol de CiU; Carme Garcia
d’IC-EU i Alternativa-Verds; Jordi Soriano del PP; Magí Rovira
d’ERC i Isidre Soler d’ES), destacar les paraules de l’Alcalde,
Manuel Bustos, qui va voler intervenir en el sentit de recordar
la història compartida entre la
nostra Institució i la ciutat de Sabadell.

L’argument de què aquesta cessió es fa per raons de passat, present i futur, va ser assumida per
la majoria de regidors. Gràcies a
tots, als que des del govern heu
liderat la concessió fins a tots els
grups per les vostres aportacions
i suport.

Actuacions
I ara què? La cessió comporta
que el Cercle disposarà de 5.714
m2 per a desenvolupar noves
instal·lacions. Quines? són prou

L’Assemblea Ordinària de Socis
informa de les activitats del Club

E

l passat 26 d’abril el Cercle Sabadellès 1856 va celebrar l’Assemblea General Ordinària de socis, en què es
va informar que a 31 de desembre
de 2009 el nombre total de socis
era de 4.252, amb un increment
del 3,7% respecte a l’any anterior, amb 823 quotes esportives,
fet que suposa un 4,7% més que
un any enrere.
Es van aprovar els estats comptables de l’any 2009, amb un superàvit de 8.376 €, així com el
pressupost per l’any 2010, amb
una previsió d’ingressos i despeses d’1.717.221 €. Per complir
aquest pressupost, es va aprovar
un increment de les quotes i els
serveis d’un 2%. Per primera
vegada, els comptes han estat
sotmesos a una auditoria externa
que ha emès un informe favorable sense cap salvetat.
En l’àmbit esportiu, es van co-

AJUNTAMENT DE SABADELL

superficie necessaria per camp

1.250 m2

C

ap a les nou del vespre
de l’1 de juny, el Ple de
l’Ajuntament de Sabadell
aprovava el plec de clàusules administratives particulars i l’inici
de l’expedient de contractació
de la concessió administrativa
de domini públic del solar municipal, identificat com a parcel·la
número 20, del Pla Parcial del
sector de Sant Pau de Riu Sec, al
Cercle Sabadellès 1856.
Aquesta aprovació, sotmesa a
la normativa d’informació pública per un termini de 30 dies, es
tradueix a la pràctica en un cessió
de 5.714 m2 per a ‘l’expansió de
les instal·lacions esportives’ del
Cercle, per un període de 35 anys
i un cànon no econòmic emparat
en el Conveni de col·laboració
signat entre l’Ajuntament de Sabadell i el Cercle Sabadellès 1856
el 15 d’abril de l’any 2009.
Aquest Conveni estipula que
el Club, en tant que Entitat
d’Utilitat Pública, cedirà les seves
instal·lacions per a la cel·lebració
d’esdeveniments i activitats esportives en el marc de la ciutat de
Sabadell.
La cessió ha estat un desig
complert pel Club i compartit,
majoritàriament, per totes les
forces polítiques representades a
l’Ajuntament de Sabadell. De fet,
cap vot en contra, només dues
abstencions per part del grup
d’ES i recolzat per la resta de
formacions polítiques: PSC, CiU,
IC-EU-Verds i PP.
A banda d’agraïr a tots els partits el seu suport i d’una manera

Moment de l’Assemblea Ordinària de Socis
municar les diferents activitats
organitzades així com els èxits
assolits pels equips del Cercle i
alguns socis a nivell individual.

Activitats socials
La Comissió Social va explicar
les nombroses activitats realit-

zades l’any 2009, entre les quals
destaquen la consolidació del
Diari del Cercle com a mitjà de
comunicació, la posada en marxa del nou butlletí informatiu per
correu electrònic, els 16 actes socials fets al llarg de l’any, l’acord
de col·laboració signat amb els

clares malgrat no del tot definides i projectades. El gran objectiu en els propers anys serà la
construcció d’un Camp de Futbol
11, l’ampliació de la zona de pàrquing i àrees de serveis esportius,
tals com sales tècniques i vestidors.
Tenim un primer projecte que
caldrà comentar i discutir abastament. No és un projecte que
es pugui assolir a curt termini,
a menys que trobem les fonts i
fórmules de finançament que ho
principals teatres de Sabadell,
la millora de la Sala de Jocs, la
posada en marxa d’un equip
de patrocini, la signatura dels
convenis de col·laboració amb
l’Ajuntament de la ciutat i amb
el CE Sabadell i l’augment de les
classes dirigides.
Com a principals projectes pel
2010 de la Comissió Social destaca l’acord amb l’Ajuntament
amb la cessió d’uns terrenys municipals. Així com la signatura
d’un acord amb el Departament
de Cultura municipal, la potenciació d’activitats lúdico-gastronòmiques amb el Restaurant
del Cercle, l’establiment de relacions amb l’Aeroport de Sabadell
i la col·laboració amb la nova
Entitat Autònoma de Bellaterra
per a treballar conjuntament en el
Camí Verd.

Obres
Tot i que el principal projecte
per aquest 2010 és la construcció d’un nou gimnàs, també es va
informar als socis de les principals obres i inversions que es van
realitzar l’any 2009: inici de la

facin possible a curt plaç. Haurem, en primer lloc, d’acabar de
definir la zona, coincidir en un
projecte únic en funció de les necessitats del Club, continuar amb
una reompliment de terres per les
pendents orogràfiques i la implementació de tota l’àrea en el Pla
de Sant Pau de Riu Sec.
A partir d’aquí, establirem els
períodes i terminis que ho facin
possible i sostenible. Tanmateix,
destacar la importància que, a
banda dels projectes esportius, té
el projecte de l’ampliació del pàrquing en aquella zona. Aquest fet
és estratègicament bàsic. La desaparició, en poc temps, de la zona
‘d’aparcament’ que tenim davant
del Club -i que forma part de les
parcel·les propietat de Vantoureix
que en un futur molt proper seran
urbanitzades- ens crea un problema greu.
Però fruit de les negociacions
i la predisposició de Vantoureix,
l’Ajuntament i el Cercle, la zona
davant del Club disposarà d’un
vial que, a banda dels dos sentits de la carretera que pujarà i
baixarà del Club, suposarà una
zona d’aparcament públic que
possibilitarà més places per als
vehicles de les persones al·lienes
que venen a competir o visitar el
Cercle.
Per començar, i per tal de poder desenvolupar els diferents
projectes d’instal·lacions que
possibilitin els esportius, feien
falta els terrenys. Ara els tenim.
Ara cal treballar per definir-ho
amb visió de futur.
renovació de tota la instal·lació
elèctrica del Club, finalització de
les obres dels camps de futbol,
construcció d’un bar als camps
de futbol, construcció també
d’una rampa d’accés a la piscina d’estiu, canvi de la gespa de
les pistes de pàdel més antigues,
tancament de tot el perímetre del
Club i reparació del terra de les
pistes de tennis de green set.
Com a projectes pel 2010 hi
ha la finalització del procés de
renovació elèctrica, construcció
d’un nou gimnàs, de dues pistes
de pàdel (que ja estan acabades),
d’una pista de tennis platja també
acabada, d’una grada de pàdel i
d’una escala nova al passadís que
porta a la zona de pàdel.
També es va informar als socis de la incorporació a la Junta
Directiva de la Sra. Isabel García Valdivieso. Després d’unes
paraules del Sr. Joan Miró, President del Cercle, i de diverses
intervencions dels socis per a comentar diferents aspectes, es va
donar per acabada l’Assemblea.
Tots els punts de l’ordre del dia
van ser aprovats per unanimitat.
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TENNIS

L’expedició espanyola al complet al Campionat del Món de Mèxic (esquerra); L’equip sènior +50 amb Fèlix Riba com a capità del grup (dreta)

Gran actuació dels representants del
Cercle Sabadellès 1856 al Campionat
del Món de veterans de Mèxic
Mònica Chornet va pujar al podi, Fèlix Riba, capità de la selecció +50, va ser 6è i Miquel
Puigdevall 8è
Mèxic va acollir el Campionat del Món de tennis de
veterans amb tres representants del Cercle Sabadellès
1856. Mònica Chornet competia en +35 i va pujar al
podi com a tercera classificada. Fèlix Riba va ser el
capità de le selecció espanyola +50, que va assolir una
meritòria 6a posició, mentre que Miquel Puigdevall en
+45 va ser 8è.

E

ls tres representants del
Cercle Sabadellès 1856
van assolir uns excel·lents
resultats al Campionat del Món
de veterans realitzat a Mèxic.
Mònica Chornet es va penjar la
medalla de bronze a la Copa Suzanne Lenglen.
L’equip espanyol +35 havia dipositat totes les seves esperances
en aquest torneig, després de ser
subcampió a l’edició anterior a
Mallorca.
L’equip femení estava format
per la pròpia Mònica Chornet,
Eva Bes, Nathalie Freixas i Ana
Salas com a capitana i van tenir
una gran actuació a la primera fase del campionat, després de derrotar amb autoritat a Sud-àfrica i
Finlàndia per un contundent 3-0.
Però les seves esperances de
retrobar-se amb la victòria, que
ja va assolir en les edicions 2007
i 2008, es van esvair després de
caure davant Gran Bretanya (campiona d’aquest any) i França.
No obstant això, una tercera
posició confirma el bon moment
que viu el tennis espanyol femení
a nivell internacional.

Copa Fred Perry
A la Copa Fred Perry +50, Fèlix
Riba (Cercle Sabadellès 1856)
va actuar com a capità i va estar

acompanyat de Narcís Carbó, Antonio Zapatero i Ramón Canosa.
La primera fase de la lligueta
va ser molt disputada. Àustria,
els Països Baixos i l’Argentina
van ser els rivals per a l’equip espanyol. Un triple empat entre els
dos primers i Espanya es va decidir a favor d’aquest últim per un
set de diferència i va disputar els
quarts de final contra Colòmbia.
La millor adaptació al joc en
alçada que tenien els jugadors
colombians (Bogotà és a 2.500

Mònica Chornet i
Miquel Puigdevall
no van poder assolir
la victòria que ja
van assolir el 2007 i
2008
metres) i el bon nivell van ser
factors claus per a la derrota del
conjunt espanyol, després de protagonitzar una eliminatòria molt
igualada. Malgrat no jugar les semifinals del torneig, sí optaven a
la 5a plaça.
Després de derrotar a Gran Bretanya per 2 a 1, Espanya va jugar
pel 5è lloc davant França, però

Els representants del Cercle Sabadellès 1856 Miquel Puigdevall, Mònica Chornet i Fèlix Riba
va caure per 2 a 0, conformant-se
amb un meritori 6è lloc final.

Cop de sort
Per la seva part, Miquel Puigdevall va exercir de capità de
l’equip espanyol +45 a la Copa
Dubler. Tot i que el conjunt ja sap
el que és proclamar-se campió
del món, ja que ho va aconseguir
el 2007 i 2008, en aquesta ocasió
no va gaudir de la mateixa sort.
Després de caure davant Gran
Bretanya (2-1), la victòria davant
Costa Rica (3-0) no va ser suficient per superar aquesta eliminatòria.

D’aquesta manera, el conjunt
espanyol va lluitar per la 7a plaça
del Mundial i després de desfer-

La propera edició
del Campionat del
Món se celebrarà a
Nova Zelanda i Fèlix
Riba podria debutar
en +55
se de Japó i l’amfitrió Mèxic, els
Països Baixos es va interposar en
el seu camí i es va classificar fi-

nalment en 8a posició.
Uns excel·lents resultats i també una experiència molt positiva
per als representants del Cercle
Sabadellès 1856 Fèlix Riba, Mònica Chornet i Miquel Puigdevall,
en una prova que reuneix als 500
millors jugadors del món i també
amb la pròpia expedició espanyola que estava formada per 48
membres.
Els tres ja pensen en la propera edició d’aquest Campionat del
Món, que se celebrarà a Nova Zelanda el 2011. A més, Fèlix Riba
podria debutar en la seva nova
categoria +55.
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Campionat d’Espanya

Els equips +40, +50 i +60 del Cercle, al
Campionat d’Espanya de Mallorca
Positiva experiència per a les jugadores del Club, que es mantenen en l’elit
Els equips del Cercle Sabadellès 1856 van tenir una
destacada actuació al Campionat d’Espanya de veteranes, que enguany s’ha celebrat a Mallorca. L’equip
+40 va tenir opcions de classificar-se per a les semifinals del torneig, mentre que els equips +50 i +60 van
gaudir de l’experiència de lluitar amb l’elit del tennis
estatal.

T

res equips del Cercle Sabadellès 1856 es van desplaçar a Mallorca per disputar el Campionat d’Espanya de
Veteranes, a les pistes del Beach
Club Font de Sa Cala, a Capdapera, en les modalitats de +40, +50,
+60 i +65.
El Cercle Sabadellès 1856 va
ser de les expedicions més nombroses, ja que van viatjar un total
de 15 jugadores capitanejades
per Anna Cuadras en +40, +50 i
+60.
La sort no va acompanyar a les
representants del Cercle, que no
van poder assolir fites més ambicioses, atès l’alt nivell de les participants. No obstant això, les jugadores es van deixar la pell a la
pista. L’equip +40 estava format
per Elisabet Sallent, Silvia Sardà,
Georgina Sallent, Antònia Sillero, Assumpció Bofill, Lourdes
Trias, M. Àngels Estradera, Antònia Usart, Gemma Puigbò, M.
Dolors Alujas, Mylène Marcet,
M. Antònia Prat, Amparo Prados,
Josefa Bracons, Carme Mateo,
M. Carme Corbella, Àngels Solà,
Francesca Mussons i Anna Maria
Cuadras (capitana).
Després de superar la primera
eliminatòria del torneig amb un
contundent 5 a 0 davant el CT Vilella, a quarts de final es va trobar
amb el CT Chamartín, equip que
es va proclamar campió a Mallorca. Tanmateix, les noies d’Anna
Cuadras va estar a punt de donar
la sorpresa, però per un ajustat
3-2 es van conformar amb la 7a
posició final.

Final consolació
L’equip +50 ho va intentar davant
el CT València però per 3 a 2 va
quedar fora del quadre principal.
En la final de consolació, el RC
Polo es va interposar en el camí
de les sabadellenques, també per
un 3-2.

D’aquesta manera, el Cercle
Sabadellès 1856 es va classificar en una meritòria 12a posició
en una prova que va guanyar el
RCT Barcelona. L’equip estava
format per M. Àngels Estradera,
Antònia Usart, Mylène Marcet,
Lourdes Trias, Rosa Portillo, M.
Dolors Alujas, Amparo Prados,
Josefa Bracons, Carme Mateo,
Àngela Herrero, Leo Quiroga,
Pilar López, Rosa M. Cabanas,
Àngels Solà, Francesca Mussons,
Marisuca Lozano, Maria Segovia
i Anna Maria Cuadras (capitana).
Finalment, l’equip +60 va tenir uns aparellaments difícils. En
primera instància va competir davant el CT San Gervasio, amb el
qual va perdre per un ajustat 2-1.

L’equip +40 sènior es va quedar a les portes de disputar les semifinals del torneig

Sense opcions
Però a la final de consolació, les
jugadores del Club no van tenir
opcions amb el R.Sociedad (30) i van acabar en el 10è lloc, en
una prova que va guanyar el CT
Barcino.
L’equip +60 del Cercle estava
format per Carme Mateo, Pilar
Esteve, Leo Quiroga, M. Lluïsa
Costa, Àngela Porta, Pilar López,
Rosa Portillo, Rosa M. Cabanas, M. Angeles Sánchez, Francesca Mussons, Maria Segovia,
M. Àngels Illa, Frances Maján,
M.Àngels Perallon, Maria Barcons, Margarita Penades i Anna
Maria Cuadras (capitana).
El Campionat d’Espanya de
veteranes ha vist augmentat, en
les darreres edicions, el nivell de
les seves participants. No obstant
això, el Cercle Sabadellès 1856
s’entrega en cada competició per
mantenir-se en l’elit estatal.
Un campionat molt positiu per
a les jugadores sabadellenques,
no només per l’ambient competitiu, sinó per l’experiència de
convivència amb l’expedició del
Cercle Sabadellès 1856.

Les jugadores de l’equip +50 van demostrar la seva qualitat a la pista

L’equip +60 es va classificar en una meritòria 10a posició
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L’Absolut femení del
Cercle es manté en
categoria B de l’estatal

E

l Cercle Sabadellès 1856
va aconseguir la permanència a la categoria B
del Campionat d’Espanya femení
per equips en derrotar per 3-1 el
Club Internacional Monte del Pilar, en una disputada eliminatòria
a les pistes del Círculo Amistad
XII de Enero de Candelaria (Tenerife). Després del descens de
Primera Divisió la passada temporada, les jugadores viatjaven a
les Illes Canàries amb l’objectiu
de recuperar la categoria.
L’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 ho va sentenciar imposant un gran nivell i
guanyant la parella sabadellenca
formada per Pilar Escandell i Rosa Sitjà per 6-1 i 7-5.
Després de la derrota, el Cercle
Sabadellès 1856 es va enfrontar
al Club Internacional Monte del
Pilar de Madrid. El partit va començar de cara 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 es
va decidir en tres sets.
Amb un avantatge de 2-0 en el
marcador, el Cercle només havia

Les jugadores que formen part de l’equip Absolut femení del Cercle Sabadellès 1856
de sumar un punt més per guanyar l’eliminatòria i Rosa Sitjà va
decidir per un contundent 6-0 i
6-0. El Cercle ha pogut mantenirse a la categoria B del Campionat

d’Espanya i lluitarà l’any que ve
per torrnar a l’elit. L’equip està
format per Rebeca Bou, Anna
Segarra, Gisela Font, Claudia
Caravaca, Antonia Sillero, Mar-

ta Ferraz, Elisabet Sallent, Laura
Fuster, Francisca Sintes, Mònica
Gregori, Gemma Peralta, Mònica
Chornet, Pilar Escandell i M. Rosa Sitjà (capitana).

La mala sort va
acompanyar a l’equip
Absolut masculí a
Madrid

A

mb l’objectiu d’intentar
assolir la permanència o
lluitar per la promoció,
l’equip absolut del Cercle Sabadellès 1856 va viatjar a Madrid
per jugar, per novena vegada, el
Campionat d’Espanya en la seva
màxima categoria.
En primera ronda es va enfrontar al campió final, el CT València, assolint el punt del Cercle
David Canudas davant Pablo Andujar.
A la segona jornada, el rival va
ser el club amfitrió, el CT Chamartín. L’eliminatòria va ser molt
igualada amb opcions d’arribar
4-2 abans del dobles. Finalment
es va cedir un doble després de
la lesió de Marc Marco. En la

darrera jornada, l’enfrontament
amb el Club Español de Tenis de
València es presentava favorable
per als interessos del Cercle.
Els primers tres punts individuals els van guanyar els jugadors del Club en dos sets. Els
altres tres punts s’encaraven a favor dels sabadellencs, però com
si es tractés d’un malefici, dos jugadors es van lesionar i el màxim
favorit, Pedro Clar, va perdre el
partit també amb moltes opcions.
D’aquesta manera es va arribar al
dobles amb 3-3 en el marcador.
Els jugadors lesionats no van
poder jugar el decisiu aparellament i l’equip quedava minvat.
D’aquesta manera l’equip torna al grup B de forma molt injus-

L’equip absolut masculí acompanyats del seu capità Oriol Vega, del delegat, Carles Xarau i el
directiu, Antonio Navarro
ta, després de dues etapes al grup
A (de 1999 al 2003 i del 2006 al
2009). Un total de nou temporades a l’elit sempre jugant a un alt

nivell i amb uns resultats fantàstics.
L’equip estava format per: Pedro Clar, Angel José Martín, Marc

Fornell, David Canudas, Jordi
Marsé, Antoni Baldellou, Iván
Esquerdo, Marc Marco, Ferran
Ventura i Oriol Vega (capità).

L’equip +35 A masculí
es queda a la segona
ronda del Campionat
d’Espanya

L

’equip masculí +35 va tenir
una sort dispar al Campionat d’Espanya per equips.
Va començar amb molt bon peu
l’estatal, després d’eliminar al
CT Tarragona per un contundent
1-4.
No obstant això, a la següent
eliminatòria, no va poder davant
el Josaleta que no va deixar opcions als sabadellencs (5-0).

Per als jugadors del Cercle Sabadellès 1856 ha estat una experiència molt gratificant i confien
en millorar els resultats la propera temporada.
L’equip està format per: Bruno
Barrientos, Lluís Sepúlveda, Miquel Puigdevall, Antonio Camps,
Fermí Rafel Eusebi Alcaine, Fèlix
Riba, Julián Sánchez, Xavier Rafel i Oriol Vega (capità).

El jugadors del Club que participen al Campionat d’Espanya +35
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Bona actuació
del Cercle +40 al
Campionat d’Espanya
Es va quedar a semifinals del torneig
després de perdre davant el RCT
Barcelona

E

l Cercle Sabadellès 1856
va començar el Campionat d’Espanya per
equips +40 visitant el Grupo
Cultural Covadonga de Gijón.
Els sabadellencs van assolir
3 punts individuals i un punt de
dobles davant el RGC Covadonga (4-3), que els va permetre jugar els quarts de final de
l’estatal davant el CT Andrés
Gimeno al qual van guanyar
per 4 a 1.
Ja a semifinals, el Cercle es

va veure les cares davant el RCT
Barcelona amb el qual van perdre
per 0 a 5, però amb la satisfacció
d’haver estat a l’alçada del campionat.
Després d’aquest bon resultat,
el Cercle Sabadellès 1856 intentarà fites més ambicioses de cara
a la propera edició de l’estatal.
L’equip està format per Miquel
Puigdevall, Antonio Camps, Fermí Rafel, Lluís Fuentes, Julián
Sánchez, Eusebi Alcaine i Oriol
Vega (capità).

Els jugadors de l’equip +40 que van superar la primera eliminatòria de l’estatal a Gijón

L’equip +45 masculí no
ha pogut revalidar el
títol estatal

D

esprés de la gran actuació de l’equip +45
masculí del Cercle
Sabadellès 1856 en l’edició
2009, els sabadellencs no han
pogut repetir la mateixa història, aquest any, al Campionat
d’Espanya per equips.
En primera ronda van guanyar al RCT Barcelona per un
ajustat 4 a 3, però la seva parti-

cipació a l’estatal va acabar ràpid
amb la derrota davant el CT La
Salut per 1 a 4. Malgrat aquest
resultat, els sabadellencs ho tornaran a intentar amb més força
l’any que ve.
L’equips està format per Miquel Puigdevall, Julián Sánchez,
Lluís Fuentes, Lluís Muñoz, Antonio Camps, Fermí Rafel, i Oriol
Vega (capità).

L’equip +50 masculí
va estar a l’alçada de
l’estatal

L

’equip +50 masculí
va estar a l’alçada del
Campionat d’Espanya
que es va celebrar a les
instal·lacions del Real Zaragoza CT.
La sort va voler que en primera ronda juguessin contra
l’equip amfitrió al que van
guanyar per un ajustat 4-3.
Pero la seva participació
a l’estatal va acabar aviat, ja
que el CT La Salut els va derrotar per 4 a 1.
Malgrat la derrota, satisfac-

ció per la bona actuació del
conjunt sabadellenc a la pista,
demostrant que el Cercle Sabadellès 1856 està present en
totes les categories i en tots
els campionats, tant estatals
com nacionals.
El Cercle +50 confia en millorar els seus resultats la propera temporada.
L’equip està format per: Josep Burrull, Joaquin Pérez del
Pulgar, Jordi López, Joan Manel Parrón, Alfons Navarro i
el capità Fèlix Riba

Els jugadors de l’equip +40 no han pogut repetir l’èxit del 2009
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Bona actuació de l’Aleví femení A Argent al Català
Bona actuació de l’Aleví femení del
Cercle Sabadellès 1856 que es va classificar en una meritòria 6a posició. Al
Campionat de Catalunya per equips va
sumar dues victòries i dues derrotes i
intentarà l’ascens a categoria Or la pro-

pera temporada.
Les joves promeses del Club són:
Carla Girbau, Julia Batllori, Julia Castellà, Berta Girbau, Mencia Guerrero,
Mireia Bayona, Gemma Costa i Carla
Morral.

L’Aleví masculí B segueix la seva fase d’aprenentatge
L’Aleví masculí B del Cercle segueix
la seva fase d’aprenentatge. La sort no
el va acompanyar i en primera ronda
es va trobar amb el CT La Salut amb
el que va perdre per 5 a 0. Van jugar:
Pep Costa, Arnau Puig, Arnau Bayona,

Genis Cervantes, Marc Hernández, Rodrigo Guerrero, Marc Bel, Nil Papell,
Pol Puertas, Oriol Ventura, Marc Ventura, Dani Herráez, Dani Carretero, Pol
Arús, David Lenguas, Adrià Martí, Pol
Padilla i Albert Steindorff.

8a posició per a l’Infantil masculí A Or
L’infantil masculí A del Cercle Sabadellès 1856 va començar amb bon peu el
Campionat de Catalunya per equips. Va
guanyar al CT Lleida en primera ronda
(4-1), però es va classificar en una meritòria 8a posició després de perdre da-

vant el CT Barcino (5-0), CT Tarragona
(5-2) i RC Polo (4-3). L’equip ha estat
format per: Raúl Caballero, David Segarra, Marc Radigales, Bernat Casals,
Jordi Creixell, Alvaro Gil, Joel Noya,
Alex Laline i Aleix Quitante.

Aleví masculí A Or es classifica 14è
El jove equip aleví masculí A del
Cercle Sabadellès 1856 ha començat a
conèixer el món de la competició. Al
Català per equips es va classificar en
14a posició, després de perdre davant
l’Atlètic Terrassa per un ajustat 4-3,

CT Sant Sant Cugat i CT Tarragona per
5-0. Però li va quedar la satisfacció de
vèncer al CT Genera per 4-1. L’equip
està format per: Aleix Quirante, Isaac
Moraño, Francesc Cabecerans, Marc
Jiménez i Joan Molins.

L’equip Infantil femení A es manté en categoria Or
L’equip infantil femení es manté, un
any més, a categoria Or del Campionat
de Catalunya després de classificarse en 14a posició. Les joves promeses
del Club van aconseguir dues victòries
davant l’Hispano Francés i el RC Polo,

però van perdre amb el RCT Barcelona i
el Sant Cugat.. L’equip està format per:
Claudia Castellà, Cindy Nicol, Mariona
Estruch, Claudia Caravaca, Mireia Cintes, Paula Sepúlveda, Georgina Coll i
Marta Padilla.

L’infantil masculí B es queda a segona ronda
L’infantil B del Cercle Sabadellès
1856 va començar esperançat el Campionat de Catalunya per equips després
de derrotar al CT Andrés Gimeno per 5
a 2. Però el CT Laietà es va interposar
en el seu camí, tot i la gran actuació de

les joves promeses del Club: Kike Montero, Xavi Ulloa, Luca Martínez, Marc
Jiménez, Francecs Cabecerans, David
Isla, Oriol Mimó, Joan Molins, Isaac
Moraño, Pau Lenguas, Jofre Montull i
Albert Steindorff.
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El Júnior femení A ja és equip d’Or
Gran actuació del Júnior femení Argent al Campionat de Catalunya. Va ser
una competició perfecta per les noies
del Cercle Sabadellès 1856 que van derrotar al CT Mataró, CT Canet i Topten
TC a la primera fase del Català. En el

decisiu partit, els nervis no van trair a
les sabadellenques davant el CNT Malgrat. L’equip està format per: Anna Segarra, Gisela Font, Helena Grau, Georgina Coll, Mariona Estruch, Claudia
Castellà i Claudia Caravaca.

El Cadet masculí B demostra la seva progressió
Els joves jugadors del Cercle van intentar donar la sorpresa al Campionat
de Catalunya per equips infantil masculí, però els sabadellencs no van superar
al CT La Salut, però van demostrar la
seva qualitat a la pista (5-2).

L’equip està format per: Raúl Lorenzo, Raúl Caballero, Jose Lozano, Francesc Bayona, Alex Laline, Joel Noya,
Bernat Casals, Marc Felip, David Segarra, Marc Radigales, Jordi Creixell,
Alvaro Gil i Joel Noya.

A l’equip Júnior masculí A Argent se li resisteix
l’ascens
L’equip Júnior masculí A no ha pogut
ascendir a la màxima categoria del Campionat de Catalunya. Després de perdre
davant el CT D’Aro (4-1), va tancar la
seva participació al Català guanyant al
CT Pompeia per un contundent 5 a 0.

Les joves promeses del Cercle Sabadellès 1856 ho tornaran a intentar la
propera temporada. L’equip està format per: Jordi Casanovas, Gerard Puig,
Marcel Heras, Alejandro Serrano, Adrià
Torres i Bruno Barrientos (capità).

El Cadet masculí A fa valer els pronòstics i puja a
categoria Or
El cadet masculí A Argent ha protagonitzat un espectacular Campionat de
Catalunya. Després de superar les primeres eliminatòries, els sabadellencs
van caure davant el Platja d’Aro per
un ajustat (3-4), però van aconseguir

l’ascens a Or després de derrotar al CT
Andrés Gimeno (1-4). L’equip ha estat
format per Jordi Casanovas, Gerard
Puig, Alejandro Serrano, Eric Llonch,
Lluc Montull, Adrià Torres, Sergi Xalabarder i Bruno Barrientos (capità).

El Cadet femení A Or fa bones sensacions al Català
Les noies del Cercle Sabadellès 1856
van estar a l’alçada del Campionat de
Catalunya per equips cadet femení. Tot
i començar la competició amb derrota
davant el CT La Salut (4-0), les sabadellenques van tancar la seva participació

amb una contundent victòria davant el
CN Sant Cugat (4-0).
L’equip cadet femení esta composat
per: Anna Segarra, Gisela Font, Helena
Grau, Georgina Coll, Mariona Estruch,
Claudia Castellà i Claudia Caravaca.

El Júnior masculí B es queda a semifinals
A l’equip Júnior masculí B li va faltar
un cop de sort al Campionat de Catalunya. Després de guanyar amb contundència al CT Andrés Gimeno per 5
a 0, va caure a semifinals davant el CT
La Salut en un emocionant partit (5-2).

Els joves jugadors del Club han mostrat
la seva qualitat a la pista i ho tornaran
a intentar la propera temporada: Raúl
Lorenzo, Raúl Caballero, Jose Lozano,
Francesc Bayona, Alex Laline, Sergi
Xalabarder i Lluc Montull.
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Títol català per a l’equip +40 masculí A Or

L’equip +40 masculí del Cercle Sabadellès 1856 segueix imparable al
Campionat de Catalunya. Aquesta temporada s’ha proclamat campió, després
de guanyar amb comoditat al CT D’Aro
(4-1), CT Tarragona (4-2), RCT Barcelona (4-1) i RC Polo (4-1).
Ha estat una temporada per emmarcar i els sabadellencs confien en repetir aquesta victòria en la propera edi-

ció d’aquest torneig català, en què han
competit al costat dels millors tennistes
del país +40. Sens dubte, el tennis de
veterans al Cercle Sabadellès 1856 viu
un moment molt dolç.
Els artífez d’aquest triomf han estat
Miquel Puigdellívol, Jordi Andreu, Antonio Camps, Fèlix Riba, Fermí Rafel,
Eusebi Alcaine, Miguel Sánchez, Julián
Sánchez i Oriol Vega (capità).

Satisfacció en l’equip de 3a categoria masculina A Or

L’equip de 3a Categoria masculina
del Cercle Sabadellès 1856 ha tancat la
seva participació al Campionat de Catalunya amb una victòria davant el CD
Terrassa Hockey (5-0) i dues derrotes
contra el CT Andrés Gimeno (1-4) i CT
La Salut (0-5).
El sabadellencs han estat a l’alçada de
la competició i han plantat cara a rivals
de major entitat, però esperen millorar

els seus resultats per intentar arribar a
la final d’aquest torneig català. Els jugadors són conscients que en aquesta
categoria es troben el present amb més
futur del tennis estatal, però intentaran
obtenir resultats més ambiciosos en els
propers mesos.
L’equip està format per: Jordi Casanovas, Manuel Estruga, Antonio Camps,
Rubén Serna i Oriol Vega (capità).

El Cercle +35 masculí A es queda a les portes

La sort no va acompanyar a l’equip
+35 masculí del Cercle Sabadellès
1856, ja que després de superar amb autoritat al CT Girona i CT Barcino per 5
a 0, el CT Tarragona es va interposar en
el seu camí en un intens i emocionant
partit que es va decidir per la mínima
(3-4).
L’equip està format per: Bruno Ba-

rrientos, Lluís Sepúlveda, Daniel
González, Miquel Puigdellívol, Jordi
Andreu, Antonio Camps, Fermí Rafel,
Eusebi Alcaine, Lluís Muñoz, Fèlix
Riba, Julián Sánchez, Joan Campos,
Miguel Sánchez, Lluís Fuentes, Xavier
Rafel, Francesc Solanellas, Miguel Redorta, Migüi de los Santos i Oriol Vega
(capità).

Bruno Barrientos,
campió al Català
individual +35
El Campionat de Catalunya 5 Sènior
es va celebrar al CT Barcelona-Teià.
Entre els representants del Cercle Sabadellès 1856, va destacar Bruno Barrientos (director tècnic de l’Escola de
Tennis del Club), qui es va proclamar
campió a la categoria +35, després de
derrotar al cap de sèrie del torneig,
David Valeriano (CT Tarragona) per
un contundent 6-0 i 6-1.

Bruno Barrientos

Les noies de 3a categoria A Or compleixen al Català

Les noies del Cercle Sabadellès 1856
de 3a categoria van començar la competició amb molt bon peu després de
guanyar a l’Atlètic Terrassa per 3 a 1,
però van perdre amb el CT Sant Cugat i l’Hispano Francés en les següents
eliminatòries. Les sabadellenques han
complert aquesta temporada, tot i així
intentaran fites més importants de cara
a la propera edició del Català.

L’equip està format per: Gisela Font,
Claudia Castella, Claudia Caravaca,
Georgina Coll, M. Rosa Grau, Helena
Grau, Marta Ferraz, Antònia Sillero,
Elisabet Sallent, Laura Fuster, Francisca Sintes, Mònica Gregori, Claudia
Riba, Gemma Peralta, pilar Escandell,
Cristina Cabecerans, Julia Castella, Mireia Simó, Mònica Chornet i Rosa M.
Sitjà (capitana).

Temporada per oblidar per a l’Absolut masculí

No ha estat una bona temporada per a
l’equip Absolut masculí del Cercle que
va caure a la primera ronda del Campionat de Catalunya, davant el CT Tarragona per 2 a 5. El nivell del rival no
ha estat una excusa per als sabadellencs
que s’ho van jugar a una sola carta i la
sort no els va acompanyar en aquesta
eliminatòria.

No ha estat el resultat esperat pels
sabadellencs que confien en millorar la
seva actuació el proper any.
L’equip està format per: Pedro Clar,
Angel José Martín, Ivan Esquerdo,
Marc Fornell, David Canudas, Marc
Marco, Jordi Marsé, Ferran Ventura,
Bruno Barrientos, Enric Xapellí, Antonio Baldellou i Oriol Vega (capità).
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Els equips femenins que han tingut una destacada actuació al Campionat de Catalunya +30 (esquerra) i + 40 (dreta)

El Cercle Sabadellès 1856 està
representat a totes les categories
femenines del tennis català

E

n primer lloc s’ha de dir
que les dones del Cercle
Sabadellès 1856 han jugat
totes les categories: +30, +35,
+40, +45, +50, +55 i +60. Vull
donar les gràcies a totes les jugadores del Club per la seva participació en tots els Campionats de
Catalunya, tots ells capitanejats
per l’Anna Cuadras. A vegades
hem de deixar els afers familiars
per venir a competir.
Som un grup d’amigues tennistes que intentem sempre guanyar,
però el més important és deixar
el Cercle en un lloc mereixedor
d’elogis i que tots els altres clubs
ens mostrin estimació i ens tinguin com unes grans esportistes.
M’agradaria fer un toc d’atenció
a totes aquelles sòcies del Cercle

que els agrada el tennis i volen
competir. Que no s’ho pensin i
s’apuntin a algun equip del Club.
Sempre seran benvingudes, la
participació és molt important.
Vull donar també gràcies al
nostre club, per les facilitats i ajudes que ens fan arribar per poder
participar en totes aquestes competicions. Em reitero que si no
fos per les nostres jugadores, no
podríem estar en un dels millors
clubs de Catalunya. Gràcies.
A continuació els oferim les jugadores participants en cada una
de les categories del Català.
Campionat de Catalunya per
equips sènior +30 femení A.
Antònia Sillero, Elisabet Sallent,
Mònica Gregori, Sílvia Sardà,
Antònia Usart, Gemma Puigbò,

Amparo Prados, M. Antònia Prat,
Àngels Solà, Caroline Francine
Charlet, Laura Buxó i Mariona
Aspachs.
Campionat de Catalunya per
equips sènior +35 femení, Trofeu Carmen Perea. Antònia Sillero, Elisabet Sallent, Assumpció
Bofill, Mariona Puig, M. Àngels
Estradera, Sílvia Sardà, Mònica
Gregori, Antònia Usart, Georgina
Sallent, M. Antònia Prat, Mylène
Marcet, Gemma Puigbò, M. Dolors Alujas, Àngels Solà, Josefa
Bracons, Anna Pierre, Amparo
Prados, Marisa Casamor, Olga Figueras, Feli Campos i Bea
Avendaño.
Campionat de Catalunya
per equips sènior +40 femení.
Trofeu Pilar Barril Equips Or.

Antònia Sillero, Elisabet Sallent,
Assumpció Bofill, M. Àngels
Estradera, Sílvia Sardà, Antònia
Usart, Lourdes Trias, M. Antònia
Prat, Mylène Marcet, Carme Mateo, Gemma Puigbò, M. Dolors
Alujas, Josefa Bracons, Francesca Mussons, Àngels Solà, Amparo Prados i M. Carme Corbella.
Campionat de Catalunya per
equips sènior +45 femení A Or.
Antònia Sillero, Assumpció Bofill, M. Àngels Estradera, Antònia Usart, Lourdes Trias, Rosa
Portillo, M. Antònia Prat, Mylène
Marcet, Carme Mateo, Francesca
Mussons, M. Dolors Alujas, Angela Herrero, Pilar López, Rosa
M. Cabanas, Maria Segovia, Amparo Prados i M. Carme Corbella.
Campionat de Catalunya
per equips sènior +50 femení A
Trofeu Mª Jose de Riba 2010.
M. Assumpte Bofill, Lourdes
Trias, Àngels Estradera, Antònia Usart, Rosa Portillo, Mylène
Marcet, Carme Mateo, Francesca
Mussons, Àngela Herrero, Rosa
M.Cabanas, Leo Quiroga, Amparo Prados, Josepa Bracons,

Pilar López, M. Antònia Prat,
Maria Segovia, Marisuca Lozano, Àngels Solà, Carme Corbella,
Montserrat Puigdemont i Anna
Pierre.
Campionat de Catalunya per
equips sènior +55 femení Or
Trofeu Miquel Lerin “In Memoriam 2009”. Lourdes Trias,
Rosa Portillo, Carme Sicart,
Carme Mateo, M. Dolors Alujas, Francesca Mussons, Rosa M.
Cabanas, Àngela Herrero, Josefa
Bracons, Pilar Esteve, Pilar López, Amparo Prados, Georgina
Pont, Leo Quiroga, Maria Segovia, Frances Maján i Montserrat
Membrives.
Campionat de Catalunya per
equips sènior +60 femení Or.
Rosa Portillo, Carme Mateo,
Pilar Esteve, Rosa M. Cabanas,
M. Lluïsa Costa, Àngela Herrero,
Francesca Mussons, M. Angeles
Sánchez, Àngels Illa, Margarita Penades, M. Angels Perallón,
Maria Barcons, Leonor Quiroga,
Frances Maján i Pilar López.

Les jugadores que formen part de l’equip +50 femení (esquerra) i +60 (dreta) a més de competir, han creat un important grup humà

Anna Cuadras
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Ascens a categoria Or del Cercle +55 masculí
L’equip +55 del Cercle Sabadellès
1856 ha ascendit a categoria Or al Català. Després de superar les primeres
eliminatòries davant l’Atlètic Terrassa i
el Tennis Reus Monterols, en el decisiu
partit va caure davant el CT Sant Boi, en
un partit molt intens, amb alternances

en el marcador. Però al Cercle encara li
quedava una darrera oportunitat davant
el CT Cerdanyola que va resoldre per
un contundent 5-0. Els artífex d’aquest
èxit han estat: Manel Medina, Joaquim
Pérez Del Pulgar, Joan Miró, Jordi López, Alfons Navarro i Josep Burrull.

El +50 masculí A Or es queda a quarts de final
L’equip +50 del Cercle Sabadellès
1856 es va quedar a quarts de final del
Campionat de Catalunya. Tot i guanyar
al CT Manresa en primera ronda per 3 a
0, va tancar la seva participació al Català, després de caure amb el RCT Barce-

lona per 3 a 0, tot i que els sabadellencs
van estar a l’alçada del partit i van estar
a punt de donar la sorpresa.
L’equip està format per: Fèlix Riba,
Josep Burrull, Joan Manel Parron, Manuel Pérez, David Salip i Jordi López.

L’equip +45 masculí A Or es proclama campió de
Catalunya
L’equip +45 del Cercle Sabadellès
1856 segueix fent història al Campionat
de Catalunya per equips. Els sabadellencs van guanyar, en primera instància, al CT La Salut, a domicili.

Un gran triomf per un gran equip
format per: Oriol Vega, Miquel Puigdevall, Toni Camps, Fèlix Riba, Fermí
Rafel, Julián Sánchez, Sebastià Vinyals
i Lluís Fuentes.

El Cercle +45 B es
proclama subcampió de
Catalunya

Una sèrie de despropòsits
impedeixen l’equip +60 A
Or disputar el Català

L’equip +45 B s’ha tornat a proclamar subcampió del Campionat de
Catalunya, en una competició on han
participat quatre equips i s’ha jugat
una lligueta que ha permès al conjunt
sabadellenc tornar a disputar la final
del Català.
En el decisiu partit, la sort no va
acompanyar al Cercle Sabadellès
1856 que va medir les seves forces
davant el RCT Barcelona amb el que
va perdre per 5 a 0. No obstant, els
sabadellencs confien en assolir el títol
el proper any, un triomf que es resisteix.
L’equip està format per: Juan M.
Parrón, Josep Parellada, Salvador
Auladell, Jaume Sardà, Manuel Pérez, Antonio Martínez, Manuel Medina, Eusebi Vila i Joaquim Fuster
(capità).

Una mala aplicació del reglament
va impedir que l’equip del Cercle +60
pogués demostrar la seva qualitat. Les
gelades d’aquest hivern van provocar
que es suspengués el partit davant el CT
Barcino sense avís previ. Es va redactar
l’acta amb WO a l’equip contrari davant
la recomanació del Jutge àrbitre, però la
sorpresa va ser que es va rebre un comunicat fixant dia i data de la represa, ja
que l’acta s’havia presentat fora de plaç.
Davant aquest cúmul de despropòsits,
es va declinar disputar aquesta eliminatòria. L’equip està format per: Manel
Medina, Antonio Díaz, Joan Miró, Lluís
De la Maza, Josep M. Vendrell, Joan
M. Carbonell, Julián Campos, Josep
Aguilar, Eduard Xapellí, Jordi Casellas,
Josep M. Santiveri, Albert Badia, Josep M. Planes, Josep Causadias i Josep
Lluís Vizoso (capità).

Campionat Comarcal de Catalunya

El Benjamí femení lidera la classificació
L’equip Benjamí femení del Cercle
Sabadellés 1856, integrat per Carla i
Berta Girbau, Mar Serra i Gemma Peralta (capitana) es va imposar al CT
Belulla al Campionat de Catalunya Co-

marcal per 3-1. Amb aquest resultat, les
joves promeses del Club encapçalen la
classificació del seu grup amb 13 punts
de 16 possibles. Una trajectòria impecable.

El Benjamí masculí acaba tercer al Comarcal
L’equip Benjamí masculí ha finalitzat
el Campionat de Catalunya Comarcal
en una excel·lent 3er posició després
de guanyar al Pineda Gavà, CT Andrés
Gimeno, CT Ribes i Egara. L’equip es-

tà format per: Rodrigo Guerrero, Arnau Puig, Arnau Bayona, Marc Bel, Pep
Costa, Marc Hernández, Dani Herraez,
Genis Cervantes, Pol Arús, Nil Papell,
Marc Ventura i Oriol Ventura.
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Subcampionat per a l’equip +30 masculí del Cercle
Sabadellès 1856

L’equip +40 masculí, subcampió del Comarcal
Després de superar la primera fase
com a primers de grup del Campionat
de Catalunya Comarcal +40 masculí,
els sabadellencs van arribar a la final,
després de superar per un ajustat 3 a 2
al CT Salou. En el decisiu partit amb
el CT Sitges, el Cercle es va deixar la

pell a la pista. Després d’empatar a 2,
va caure en el dobles, va celebrar aquest
subcampionat.
L’equip està format per: Jordi Andreu,
Joan Manel Parron, Salvador Auladell,
Manuel Pérez, Antoni Martínez i Josep
Parellada Hors (capità-jugador).

L’equip +30 masculí del Cercle Sabadellès 1856 s’ha classificat en un meritori 2n lloc en el Campionat de Catalunya Comarcal, a tan sols 2 punts del
campió, el Club Tennis Sabadell, rival
amb el qual va sumar l’única derrota
de la lligueta, en un partit molt intens
i emocionant que es va decidir per la
mínima.
Un subcampionat amb sabor a victòria
després d’una competició excel·lent
pels jugadors del Club, que van derrotar
amb autoritat al CT Ripollet (5-0), CEME (5-0), CT Puigcerdà (5-0), Atlètic
terrassa (4-1), CE Laietà (4-1), Club

Tercera posició per a l’Absolut femení
Aquesta temporada, l’equip Absolut
femení s’ha classificat en tercera posició
en un Campionat de Catalunya Comarcal amb equips d’alt nivell. L’objectiu
de cara a la propera temporada és assolir la classificació per la fase final.

Egara (3-2) i només va perdre davant el
CT Sabadell (2-3).
Aquests resultats donen ànims a
l’equip del Cercle per a intentar, la propera temporada, fer-se amb una victòria
que s’ha resistit enguany.
L’equip està format per: Jordi Andreu,
Lluís Sepúlveda, Antonio Camps, Joan
Manel Parron, Enric Xapellí, Iván Espinosa, Josep Parellada, Joan Campos,
Albert Pruneda, Xavier Rafel, Daniel
González, Manuel Pérez, Marc Domingo, Àlex Albareda, Lluís Fuentes, Antonio Navarro, Joan Montaner, Sergio
Ribé i Migüi De los Santos (capità).

Retorn del +50 masculí amb il·lusions renovades

L’equip està format per: Mònica
Chornet, Marta Ferraz, Montserrat Pla,
Patricia Fuster, Núria Mulet, Elsa Serna,
Laura Buxó, Anna Soler, Maria Bonet,
Tània Higuero, Arantxa Martínez, Gemma Peralta i Laura Fuster (capitana).

Després d’un any sense jugar el Campionat de Catalunya Comarcal, l’equip
masculí +50 va tornar amb il·lusions
renovades que li va permetre superar
totes les eliminatòries i plantar-se a la
final, on va perdre per un ajustat 3-2 da-

vant el Club Egara. Tot un èxit.
L’equip està format per: Joan Manel
Parron, Antonio Martinez, Manuel Perez, Manuel Medina, Eusebi Vila, Tomas Parra, Juan Carbonell, Joan Miró i
Joaquin Fuster (capità).

Interclubs

El Cercle es mantè al Trofeu Set Ball
L’equip femení que ha participat al
Trofeu Set Ball es manté a la màxima
categoria. Ha estat un bon any, amb partits molt igualats i emocionants. El més
important és la il·lusió i l’esforç que
s’ha posat cada dimarts en cada partit.
L’equip està format per: Maria Barcons,

Leo Quiroga, Carme Corbella, Amparo
Prados, Mylène Marcet, Georgina Pont,
Montserrat Puigdemont, Elia Bernabeu,
Àngels Solà, Sílvia Sardà, Anna Pierre,
Olga Figueras, Carme Mateo, Maria
Aspachs, Pilar López i Anna Cuadras
(capitana).

Espectacular temporada del Cercle A al Club Egara
El Cercle Sabadellès 1856 A s’ha proclamat campió de l’Interclubs Dames
Egara, després d’una temporada espectacular en què ha guanyat tots els partits
(28), circumstància que li ha permés
ascendir a Primera. L’equip està for-

mat per: Àngels Solà (capitana), Pilar
López, Tony Usart, Sílvia Sardà, Leo
Quiroga, Amparo Prados, Anna Pierre,
Carmen Mateu, Frances Majan, Marisa
Casamor, Angela Herrero, Ton Bofill,
Maria Barcons i Mitzi Kotnik.
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La Penya A a punt per aixecar de nou la copa
L’equip A del Cercle podria proclamar-se, un any més, campió del Trofeu
Penya Arlequinada. Aquest any s’ha fet
un sistema nou de competició, però els
sabadellencs han imposat la seva qualitat. L’equip està format per: Salvador
Auladell, Josep Burrull, Toni Camps,
Lluís Carrera, Jordi López, Antonio

Martínez, Manuel Medina, Joan Miró,
Lluís Muñoz, Antonio Navarro, Josep
Parellada, Tomàs Parra, Joan M. Parrón,
Manolo Pérez, Joaquim Pérez del pulgar, Fermí Rafel, Miquel Redorta, Fèlix
Riba, Joan Carles Riba, Jaume Sardà,
Francesc Solanellas, Eusebi Vila, Oriol
Vega i Vicenç Brugat (capità).

L’Egara B es queda a les portes de l’ascens
L’equip que participa a l’Interclubs
Dames Egara B s’ha quedat a les portes
de pujar de categoria. Ha estat un curs
molt intens, s’han guanyat moltes eliminatòries però en les darreres confrontacions, degut a les lesions, ha faltat el
punt decisiu per l’ascens.
L’equip està format per: Dolors Alu-

jas, Mylène Marcet, Rosa Portillo, Carme Corbella, Georgina Pont, Gemma
Puigbò, Francesca Mussons, M. Antònia Prat, Olga Figueras, Maria Segovia,
Montse Puigdemont, Pepi Bracons, Elia
Bernabeu, Montserrat Membrives, Mariona Aspachs i Anna Cuadras (capitana).

Les lesions no respecten al Cercle B a la Lliga
Femenina
Aquesta temporada, a part de neu,
pluja i vent que ha complicat el calendari de la Lliga Femenina, les lesions
tampoc han respectat al Cercle B. Malgrat aquests entrebans, les jugadores
han lluitat en cada partit però no han

pogut evitar el descens. L’equip està
format per Antònia Prat, Georgina Sallent, Carmen Mateo, Assumpció Ton
Bofill, Mª Isabel Casamor, Mª Luz Rodríguez i Mª Dolors Alujas i Àngela Herrero (capitana).

La Penya B es manté a Primera Categoria
La notícia més important al Trofeu
Penya Arlequinada va ser que l’equip B
del Cercle es va mantenir a la primera
categoria d’Interclubs. Tot i que el nivell
d’aquest any ha estat més alt, el Cercle
va fer una segona volta molt superior
a les previsions inicials. L’equip està
format per: Obdulio Acuña, Jordi An-

dreu, Albert Badia, Manuel Baranera,
Joan Josep Blasco, Josep Manel Campillo, Jordi Carbonell, Joan Fernández,
Joaquim Fuster, Ricard Galofré, Carles
Giménez, Tomàs Jerez, Joan Montaner,
Alfons Navarro, Joan Pijoan, Joan Querol, David Segarra, Àngel Soler, Joan
Soliva i Joan M. Carbonell (capità).

Subcampionat pel Cercle A a la Lliga Femenina
El Cercle Sabadellès 1856 A, que
participa a la Lliga Femenina ha assolit
un meritori segon lloc, empatat a punts
amb el CT La Genera. Això ha estat
possible gràcies al bon ambient que
existeix en el grup on a més de jugado-

res també preval l’amistat, el companyerisme i la solidaritat.
L’equip està format per Antònia Sillero, Mariona Puig, Mònica Gregori, Toni
Usart, Sílvia Sardà, Mariona Aspachs,
Èlia Bernabeu i Elisabet Sallent.

El Cercle C lluitarà per recuperar la categoria a la
Lliga Femenina
Participar a la Lliga Femenina és un
repte per a l’equip C del Cercle. Tot i
que no va superar la promoció davant
el RCT Barcelona, aquest resultat no és
motiu de fallida, ja que les jugadores
tornaran a lluitar per recuperar la cate-

goria. L’equip està format per M. Dolors Bernabeu, Pepi Bracons, Mamen
Brutau, Marisa Costa, Pilar Esteve, Lita
Gilabert, Mitzi Kotnik, Isabel Manzanal, Olga Mateu, Gemma Puigbó, Carme Sicart i Elisabet Vallés (capitana).
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Victòria per a Anna Segarra i
Jordi Casanovas a l’Open de
Primavera
Les joves promeses del
Cercle Sabadellès 1856
segueixen triomfant a les
competicions per edats.
En aquesta ocasió, els
júniors Anna Segarra i
Jordi Casanovas es van
proclamar campions de
l’Open de Primavera.

Gerard Puig i Carla Girbau, protagonistes del torneig que
organitza la Federació Catalana de Tennis

L

a 16a edició del Torneig
Open de Primavera les
Pedritxes va tenir dos protagonistes, Anna Segarra i Jordi
Casanovas. Els jugadors del Cercle Sabadellès 1856 van triomfar
a la final de la competició. Una
prova on Carla Girbau també va
tenir una destacada actuació en
categoria benjamí.
D’aquesta manera, Anna Segarra va aconseguir dominar
l’eliminatòria davant Judith Vives del CE Laietà per un doble
6-4. No obstant això, la jugadora
del Cercle va haver de lluitar de
valent a la pista per aconseguir la
victòria.
Per la seva part, Jordi Casanovas va aconseguir guanyar a
Xavi Mazo, del Club de Tennis
Sabadell per 6-2 i 6-4. També és
va proclamar campió del Torneig
Circuit Exprés Pere Massip de
Badalona, en categoria cadet 1,
després de derrotar a la final al
jugador del CT Gimeno, Joaquim
González, per un contundent 6-0
i 6-1.

Anna Segarra sòcia del Cercle (esquerra) amb el trofeu de
campiona

Carla Girbau triomfa
al Circuit Juvenil
d’Hivern
Gerard Puig es va proclamar subcampió

L

El jugador del Cercle, Jordi Casanovas (dreta) amb el
finalista Xavi Mazo

a jugadora del Cercle Sabadellès 1856, Carla Girbau, es va proclamar campiona en categoria benjamí en el
Circuit Juvenil d’Hivern de la Federació Catalana de Tennis que es
va celebrar per Setmana Santa.
Carla va realitzar un gran torneig jugant molt concentrada en
cada punt. A la final del campionat, va derrotar a la jugadora de
la federació, Ana García, per un
contundent 6-1 i 6-0.
Prèviament, a semifinals es va
imposar clarament a la jugadora
del CT La Salut, Mar Burjats, per

6-2 i 6-0. Dos bons resultats contra jugadores d’un rànquing més
alt.
Per la seva part, Gerard Puig,
que partia com a cap de sèrie número 2, va arribar a semifinals
del mateix torneig en categoria
júnior, però la sort no el va acompanyar.
Gerard va caure derrotat per
Lluís Fillat, després d’haver
d’abandonar per lesió (6-1 i 4-1).
Malgrat aquest imprevist, el jugador del Cercle Sabadellès 1856
és una de les joves promeses del
Club.

L’escola de tennis del
Cercle Sabadellès 1856
es diverteix al Godó

Clàudia Caravaca i David Segarra, representants del Cercle
Sabadellès al clínic Dunlop, celebrat durant el Godó

E

ls alumnes de l’escola de
tennis del Cercle van viure
una jornada plena d’il·lusió
i d’emoció al Torneig Godó, que
se celebra a les instal·lacions del

RCT Barcelona. Aquestes joves
promeses del Club van tenir una
oportunitat única de veure en directe l’actuació dels millors tennistes del món, malgrat l’absència

L’expedició del Cercle Sabadellès 1856 que va desplaçar-se fins a les instal·lacions del RCT
Barcelona per gaudir del tradicional Torneig Godó amb el tècnic Bruno Barrientos
de darrera hora de Rafa Nadal.
No tan sols van gaudir de
l’espectacle des de les grades,
sinó que alguns també van tenir
l’oportunitat de viure-ho des de

la pista, com és el cas dels jugadors del Cercle, Clàudia Caravaca i David Segarra que van tenir
l’oportunitat de participar al clínic Dunlop per a joves promeses.

Al final, tots es van emportar
un gran record de l’experiència
viscuda i alguns van tenir
l’oportunitat de fotografiar-se
amb els seus ídols.
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La 3a edició del Chocolat Factory, un
referent per a les joves promeses
Les jugadores del Cercle Sabadellès 1856 Anna Segarra i Carla Girbau, campiones

L

a 3a edició del Trofeu
Chocolat Factory s’ha
convertit en un campionat
de referència al Cercle Sabadellès
1856 per a les joves promeses del
tennis català. La competició va
reunir més de 300 tennistes, dividits en 10 categories, que van
oferir partits de gran qualitat, tot i
la seva curta edat.
El Cercle va estar d’enhorabona,
ja que dues de les seves jugadores
amb més projecció es van proclamar campiones en les seves respectives categories. Carla Girbau
va guanyar la partida a Mireia Turró en categoria benjamí, mentre
que Anna Segarra es va imposar a
la final cadet davant Judit Vives.

Benjamí femení. Campiona Carla Girbau (sòcia del Cercle) i
finalista Mireia Turró

Cadet femení. Campiona Anna Segarra (sòcia del Cercle) i
finalista Judit Vives

Aleví femení. Campiona Ester López i finalista
Nadia Madroñal

Aleví masculí. Campió Alberto Bedmar i finalista
Joaquim Menem

Benjamí masculí. Campió Albert Casas i finalista
Jordi Busquets

Cadet masculí. Campió Carlos González i finalista
Gabriel Polo

Infantil femení. Campiona Sònia Madroñal i
finalista Maite Cano

Infantil masculí. Campió Pol Amorós i finalista
Gerard Carpinell

Júnior masculí. Campió Jacobo González i
finalista Gabriel Polo

Patrocinadors del Chocolat Factory, Fèlix Riba,
director de l’Escola de Fit Tennis i Lluís Torres
vocal de l’Escola de Tennis del Cercle Sabadellès
1856

Júnior femení. Campiona Cristina Martínez i
finalista Judit Vives
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El Cercle Sabadellès 1856 es
proclama campió a la platja de
Coma-ruga
Va participar a la primera edició del Campionat de Catalunya per
equips

El president del Cercle Sabadellès 1856, Joan Miró, amb el
vocal de tennis, Antonio Navarro, i el vicepresident segon del
Club, Vicenç Brugat, en el moment de la inauguració de la
nova pista de tennis platja

El Club inaugura la
primera pista de tennis
platja
La representació d’alguns membres de l’equip del Cercle Sabadellès 1856 amb Xavier Martín,
David Martín, Bruno Barrientos, Anna Bové, Rosa M. Sitjà, Maite Gabarrús i Antonio
Navarro, capità del segon equip.

C

om a preàmbul del Circuit de Tennis Platja que
organitza la Federació
Catalana de Tennis, s’ha celebrat
el 1r Campionat de Catalunya per
equips a Coma-ruga. Organitzat
per l’ens federatiu i el CT Comaruga que va instal·lar les 16 pistes
a la platja, la prova va comptar
amb la participació de 16 equips,
dos dels quals, del Cercle Sabadellès 1856 que es va proclamar
campió del torneig.
El primer equip format per Rosa M. Sitjà, Anna Bové, Maite
Gabarrús, Bruno Barrientos, Xavi
Martín, David Martín i Oriol Vallès, partia com a cap de sèrie i va
anar derrotant els rivals amb comoditat, fins arribar a la final, on
es va trobar amb el CT Cubelles.
L’eliminatòria va començar
amb el partit de dobles mixtes
on la parella formada per Bruno
Barrientos i Rosa M. Sitjà va haver de remuntar un 8-5 en contra
i va aixecar fins a dues pilotes de
partit, per acabar adjudicant-se el
triomf al tie-break (10-8).

Eliminatòria sentenciada
Amb un 1-0 a favor, van co-

Antonio Navarro va recollir
el premi del Cercle
mençar els partits de dobles femení i dobles masculí alhora,
però la parella formada per Anna
Bové i Rosa M. Sitjà va derrotar
amb comoditat les seves rivals
per un 9-2.
Amb l’eliminatòria ja sentenciada, el dobles masculí va tenir
un simple tràmit per a aconseguir
un resultat final de 3-0. D’aquesta

manera el Cercle Sabadellès 1856
va endur-se el campionat sense
haver perdut cap partit durant el
cap de setmana.
El segon equip del Club format
per Anna Heredero, Susanna Gómez, Eli Samper, David Basolí,
Marc Gómez i Antoni Navarro va
aconseguir ser campió de la consolació.
Amb aquest campionat, el Cercle Sabadellès 1856 confirma
la qualitat dels seus jugadors en
aquest nou esport, que té molts
practicants al nostre Club. Molts
jugadors del Cercle participen al
Circuit Català, en un moment en
què el Club ja disposa d’una pista
d’aquestes característiques.
El tennis platja és un esport que
es juga en parella en una pista de
8x16 (similar a la de volei-platja)
i una alçada de xarxa de 1,70 metres. Es juga amb una pala similar
a la de pàdel, però més prima i
llarga. Les boles són de ‘soft’
tennis i la puntuació és també per
sets.
És un esport molt espectacular
i divertit perquè la bola no pot
tocar la sorra i això fa que es visquin jugades molt emocionants.

E

l passat 5 de juny es va
inaugurar la primera pista de tennis platja a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. Des de bon matí, socis
de totes les edats van poder practicar en aquesta innovadora pista
de sorra de platja.
Casualment, el Club és l’actual
campió de Catalunya per equips i
campió de consolació, malgrat no
tenir fins ara una pista d’aquesta
modalitat de tennis. Ara es presenta una gran oportunitat per
continuar liderant el campionat.

Història
El tennis platja va néixer fa 75
anys al sud d’Itàlia i, actualment,
els seus jugadors són considerats
els millors del món. Als seus inicis es jugava amb pales de fusta,
pilotes de tennis i amb pistes de
diferents mides segons el nombre
de jugadors (2, 4 o 6).
A Catalunya ja fa molts anys
que es practica a les platges del
nostre litoral, però el Cercle és
dels primers clubs que pot gaudir
d’una pista reglamentaria dintre

del seu propi recinte esportiu.

Normes de joc
Aquest esport depen de la Federació Catalana de Tennis i les
característiques d’aquest esport
són:
- Pista: 2 quadrats de 8x8 metres separats per una xarxa de
1,70 metres d’alçada. En partits
individuals, els quadrats són de
5x8 metres i la superfície és de
sorra molt fina.
- Elements de joc:
Raqueta: 2 o 3 cm. més llarga
que la de pàdel però molt més
prima.
Boles: De soft tennis.
Vestuari: banyador i samarreta. Es juga descalç però es pot jugar amb mitjons.
- Puntuació: Molt similar al
tennis però el servei es pot fer des
de qualsevol punt del fons de la
pista i a qualsevol part del quadrat contrari.
És un esport molt espectacular i a recepció us informaran de
tot el necesari per poder gaudir
d’aquest esport.

Les dimensions d’aquesta recent inaugurada pista de tennis
platja és de 8x8 metres per cada banda metres i està a
disposició dels socis del Club
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Èxit de participació al tradicional
Torneig Infantil del Cercle
El pàdel és un esport que ha guanyat adeptes en els
darrers anys. I no tan sols el públic adult s’ha animat a
agafar la pala de pàdel, sinó que el jovent també s’ha
engrescat en aquesta activitat divertida i fàcil de jugar.
I com a mostra, la gran acceptació que té el Torneig
Infantil que se celebra a les pistes del Cercle Sabadellès 1856 on el més important es aprendre i divertir-se
practicant esport.

A

les pistes del Cercle Sabadellès 1856 es va celebrar
el passat mes de març el
tradicional torneig infantil de pàdel que va comptar amb la participació de 40 nens i nenes, que
es van dividir en dos grups per
parelles.
L’alt nivell d’aquestes joves
promeses va permetre gaudir dels
partits i, en acabar, es va celebrar
la tradicional entrega de premis,
però tots els participants van rebre obsequis com gorres i samarretes.

Agraïm l’alta participació
de tots els jugadors i també la
col·laboració de Marc Valls de la
botiga 3Sets de Sabadell.
En el Grup A, els campions van
ser Xavi i Ricard Lao, mentre que
els finalistes van ser Sergi Xalabarder i Miquel Bayona.
En el Grup B les campiones
van ser le germanes Ariadna i
Sara Reñé i els finalistes, casualment, els germans Gerard i Ignasi
Soley.
Aquest joves són el futur amb
més present del pàdel al Club.

Els campions Xavi i Ricard Lao i els finalistes
Miquel Bayona i Sergi Xalabarder del Grup A, amb
el director del Torneig Christian Xarau.

Tots els participants acompanyats del director del Torneig, Christian Xarau, i el directiu de
pàdel, Miquel Bayona.

Les campiones Ariadna i Sara Reñe i els finalistes
Ignasi i Gerard Soley del Grup B acompanyats del
director del Torneig Christian Xarau.

Tots els campions i finalistes amb el director del
Torneig Christian Xarau i el directiu de pàdel
Miquel Bayona.

Bona actuació del Cercle
al primer Campionat de
Catalunya de menors
Es va imposar al CE Vallès a la final de
consolació

E

l món del pàdel és un esport que també s’ha popularitzat entre el públic
infantil. L’escola de pàdel del
Cercle Sabadellès 1856 ha tingut l’ocasió d’estrenar el primer
Campionat de Catalunya per
equips de menors amb una bona
actuació.
Els joves jugadors sabadellencs
van disputar el passat mes d’abril
la final de consolació a casa contra el CE Vallès. Una eliminatòria
que va ser molt emocionant, ja
que el Cercle es va imposar en el
primer partit, però aviat el rival
va igualar el matx.
Degut a la incompareixença

d’un dels jugadors del CE Vallès,
el Cercle va poder celebrar aquest
important triomf que encoratja a
l’equip a seguir millorant de cara
a la propera edició d’aquest torneig nacional.
Equip Aleví: Jordi Busquets,
Rodrigo Guerrero, Ignasi Soley,
Gerard Soley, Albert Guri i Biel
Figuerola
Equip Infantil: Miquel Bayona,
Eduard Sugrañes, Xavi Ramoneda, Xavi Lao, Ricard Lao i Marc
Xalabarder
Equip Cadet: Sergi Xalabarder,
Francesc Bayona, Feliu Enrique,
Jordi Ventura, Ferran Bayona i
Ferran Cuadras

Tot l’equip del Cercle Sabadellès 1856, campió de la fase de Consolació i el seu capità
Christian Xarau

JULIOL-SETEMBRE 2010

DIARI DEL CERCLE 19

PÀDEL
Interclubs

El Cercle es proclama campió de la
Lliga Catalana de Pàdel d’Interclubs
Comarques de Barcelona
Amb aquest triomf, els sabadellencs disputaran el Campionat de Catalunya Absolut
Nou èxit de la secció
de pàdel del Cercle.
L’equip masculí que
ha participat a la Lliga
Catalana d’Interclubs de
Barcelona s’ha proclamat
campió del torneig
i disputarà, aquesta
tardor, el Campionat de
Catalunya Absolut.

E

l Cercle Sabadellès 1856
s’ha proclamat campió de
la 1a edició de la Lliga
Catalana de Pàdel d’Interclubs
Comarques de Barcelona.
La final del torneig només estava reservada als quatre primers
classificats de la Lliga i el conjunt
sabadellenc ho va aconseguir de
forma espectacular, després
d’eliminar al Club La Genera A
de Cabrera de Mar per 3 a 0, CT

Alguns integrants de l’equip de pàdel que ha guanyat la Lliga Catalana d’Interclubs

La Salut de Barcelona per 2 a 1 i
Acadèmia Sánchez-Casal de Castelldefels. En la final, els sabadellencs van fer valer els pronòstics
i van superar sense problemes al
Club Esportiu Vallpineda (Sitges)
amb autoritat.
L’equip està format per Christian Xarau, Bruno Barrientos,
Marc Gibert, Miquel Muñoz, Jordi López, Pep Vidal, Manel Espinosa, Jurgen Steindorff, Sergio
Roy, Dani González, Xavi Busquets, Miquel Bayona, Josep L.
Calsina, Enric Xapellí, Toni Costa, Marc Forns, Xavi Lao, Jaume
García i Jordi Molet (capità).
Ha estat un gran any per a la
secció de pàdel del Club, i ho ha
arrodonit de forma brillant proclamant-se campió de la fase provincial d’aquesta Lliga Catalana
d’Interclubs, fet que li donarà una
plaça per disputar el Campionat
de Catalunya Absolut, que es jugarà aquesta propera tardor.

El Cercle subcampió a la 4a
edició de l’Interclubs del Vallès de
Veterans

Els components de l’equip de Primera Divisió Sènior

Bon debut de
l’Interclubs Pàdel Sènior
a la Primera Divisió
Alguns membres de l’equip del Cercle d’Interclubs Veterans amb el seu capità Joan Pere
Ramoneda

E

l Cercle Sabadellès 1856
arribava amb il·lusions
renovades a la 4a edició
de l’Interclubs del Vallès de V
eterans on s’ha classificat en una
excel·lent 2a posició de la categoria B, després de protagonitzar

una recta final de competició espectacular. No obstant, l’objectiu
de cara a la propera temporada és
l’ascens.
L’equip està format per Manel
Espinosa, Jordi Molet, Xavi Busquets, Miquel Bayona, Francesc

Cuadras, Josep Salas, Joan Pere
Ramoneda, Josep Busquets, Pere
Rosell, David Borrell, Armand
Vallès, Jordi Rigau, Joan Soliva,
Josep Calsina, Jurgen Steindorff,
Lluís Muñoz, Toni Costa, Germán
Pulido i Josep Ramon Cornet.

E

l Cercle Sabadellès 1856
ha debutat a la Primera
Divisió de l’Interclubs Pàdel Sènior 2010 (Campionat de
Catalunya).
L’equip està jugant amb equips
de primera línia de la província
de Barcelona i espera assolir el
mateix resultat que l’any passat.
L’equip està format per: Jor-

di Molet, Miquel Bayona, Xavi
Busquets, Josep Calsina, Manel
Espinosa, Eduard Sugrañes, Toni
Costa, Jurgen Steindorff, Xavier
Lao, Pere Rosell, Xavier Tatché,
Pere Reñé, Jordi Rigau, Jaume
García, Josep Ramon Cornet,
Francesc Cuadras, Josep Salas,
Lluís Muñoz i Joan Pere Ramoneda (capità).
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El Cercle A de la Lliga Femenina
Bronze Negre a prop de l’ascens

E

l Cercle A que disputa la
categoria Bronze Negre
de la Lliga Catalana Comarques de Barcelona Vallès encapçala la classificació i té moltes opcions de pujar a categoria
Plata.
L’equip està format per: Carme
Muñoz, Marosa García-Planas,
Marta Borrell, Marta Casanovas,
Mery Badia, Núria Membrado,
Paqui Castilla, Raquel Cladellas, Sílvia Borrell, Marga Riera,
Mercedes Buxó, Pilar Cristóbal,
Laura Fuster, Patri Fuster, Mònica Gregori, M. Noelia Gómez,
Carme Corbella i M. Antònia Prat
(capitana).

L’equip femení que participa a la categoria Bronze
Negre

Complicada temporada per a
l’equip Set Ball femení

H

a estat una temporada
molt difícil per a l’equip
Set Ball femení del Cercle Sabadellès 1856 que no ha
pogut mantenir la categoria.
Tot i així ha estat una experiència positiva i ha gaudit de la
competició. Per aquest motiu, les
jugadores sabadellenques confien
en recuperar la categoria perduda
la propera temporada i demostrar
la seva qualitat a la pista.
L’equip està format per: Silvia
Aluja, Bea Avendaño, Meritxell
Badia, Silvia Borrell, Carme Corbella, Paqui Castilla, Sara Fola,
Olga Figueras, Marosa GarciaPlanas, Mònica Gregori, Silvia
Sardà i Raquel Cladellas (capitana).

Part del planter de jugadores que participa a la categoria Bronze Groc

Cercle B, equip de nova
creació que participa a la
categoria Bronze Groc

E

L’equip Set Ball intentarà recuperar la categoria la propera temporada

l passat mes de març es
va crear un nou equip de
pàdel femení, el Cercle
Sabadellès 1856 B que participa
a la categoria Bronze Groc de
la Lliga Catalana Comarques de
Barcelona Vallès.
Ja ha disputat deu jornades amb
un balanç de quatre victòries i sis
derrotes.
Aquesta temporada de debut,
les jugadores del Club han gaudit
de la competició i confien en mi-

llorar els resultats el proper any
amb il·lusions renovades i amb
experiència a la categoria.
L’equip està format per Elisabeth Lorente, Silvia Bosch, Tona
Pintado, Montserrat Berenguera,
Esther Martínez, Alexia Serrallach, Marina Forns, Carme Solé,
Olga Verchili, Gemma Martín,
Meritxell Puigdellívol, Montser
Miró, Maria Fernández, Montse
Torrente, Beneta Simats i M. Reyes Vallès (capitana).
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Gran Slam al Cercle
Les millors pales de Catalunya van competir a les pistes del Club

A

quest ha estat el primer
any que s’ha celebrat el
torneig del Gran Slam a
les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, amb les millors
pales de Catalunya, en un torneig
que tenia una dotació en premis
de 1.925 euros per la parella
guanyadora en categoria masculina i 1.375 euros en categoria
femenina.
Va ser una sorpresa per a tots
la final de la primera categoria
masculina, ja que els campions i
subcampions van ser les parelles
caps de sèrie número 3 i 4 que es
van imposar als favorits. Va ser
una disputada final presenciada
per 250 persones, que van gaudir
de l’espectacle a les pistes de pàdel. Una competició que ha estat
possible amb el suport de Marc
Valls de la botiga 3 Sets Sports de
Sabadell.
A continuació els oferim els
resultats d’aquest Gran Slam de
pàdel:
- 1a. categoria masculina: campions N. Biglieri - D. Luque; finalistes D. Gauna - J. Benzal
- 3a. categoria masculina: campions J. Pocurull - C. Labrador;
finalistes C. Suarez - C. Blanquera
- 1a. Categoria femenina: campiones E. Gayoso - L. Sainz; finalistes N. Rivas - M. Corrales.

Àngel Lacalle, vicepresident primer del Cercle, els finalistes
de la primera categoria, Miquel Bayona, director del torneig,
els campions de la primera categoria i el jutge àrbitre, David
Gómez.

Campions i finalistes de la tercera categoria amb Miquel
Bayona, director del torneig, Christian Xarau, director de
l’Escola de Pàdel i Joan Miró, president del Cercle.

Les campiones i finalistes amb Miquel Bayona, director del
torneig, Christian Xarau, director de l’Escola de Pàdel, i
Joan Miró, president del Cercle

El públic assistent va gaudir dels partits disputats a les pistes
del Club amb les millors pales de Catalunya

12 hores solidàries al
Cercle Sabadellès 1856
Es va col·laborar amb l’ONG Raquetes
sense Fronteres

Foto de tots els participants en aquesta prova esportiva i solidària
Meritxell Badia, Marosa GarcíaPlans, Sedes Buxó, Montse Prats,
Salut Grau, Gema Buxó, Xavi
Busquets, Miquel Bayona, Stefan
Geers, Carles Rodríguez, Josep
Llusià, Enric Trias, Francesc Bayona i Sergi Xalabarder.

La competició va concloure amb un refrigeri al Restaurant
del Cercle

E

l passat 15 de maig es
van celebrar les 12 hores
Solidàries de pàdel a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, amb una gran participació, ja que un total de 35 parelles
van disputar aquesta competició

que col·laborava amb l’ONG Raquetes sense Fronteres.
Al final de la competició es va
realitzar un sorteig entre tots els
participants i va haver un refrigeri al Restaurant del Cercle.
L’equip guanyador va ser el D:

Agrair l’esforç a tots els
participants i a les empreses
col·laboradores en aquesta competició solidària: Arimon, Xarcuteria Can Vivet, Pepa Rosell,
El Musical, Kaimà, Tea&Co.,
Lola, Alapiedra, Mboreli, Condis

, miraqueguau!, Perfumeria Ribes, Estetic Center, Restaurant la
Rambla, La Llar del Llibre, Joan
Sports, Jordi Buchaca, Power
Drinks SL, Tommy, Tommy 2,
La Taverna d’en Rubion, 3 Sets
Sports, Blu it i Tentazioni.
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Temporada plena d’èxits per a la
secció de futbol del Cercle
L’equip aleví 11 s’ha proclamat campió de Lliga

U

n any més ens torna a
tocar gaudir d’un final
de temporada ple d’èxits
per a l’escola de futbol del Cercle
Sabadellès 1856. Això ha estat
possible gràcies a tota la família
que forma la secció de futbol pel
seu compromís i a tots els pares
i mares que els caps de setmana donen el seu suport i el seu
temps pels diferents camps de
futbol de la comarca. Sense ells,
no podríem veure com els nens
gaudeixen d’allò que més els hi
agrada: jugar a futbol.
L’escola de futbol del Cercle
Sabadellès 1856 és un exemple
de civisme i esportivitat i els valors de la secció van més enllà de
l’esport.
El Juvenil, el primer equip del
futbol base, ha competit a un alt
nivell (la majoria de jugadors són
de primer any) i s’ha guanyat el
respecte de tots els contraris. De
ben segur que en el futur donarà
moltes alegries.
El Cadet, un any més, ha respost a les expectatives, fent una
espectacular segona volta i s’ha
consolidat a la zona mitjana-alta
de la classificació. Els Infantils,
aquesta temporada, han jugat dins
d’un grup molt difícil. Tot i això,
la lliga s’ha salvat dignament.
Els Alevins, aquest any, han
assolit la victòria al campionat,
pujant de categoria. És un equip
que ha guanyat 23 de 25 partits i
només ha encaixat 8 gols. S’ha de
felicitar també la gran temporada
de l’Aleví de futbol 7, que fins al
final, ha tingut moltes opcions de
lluitar pel títol de lliga.
En la categoria Benjamí es
comencen a posar els pilars del
que serà l’educació futbolística i
on el nen comença a aprendre i
a interpretar la disciplina esportiva. Els dos equips benjamins del
Club han estat a l’alçada del campionat. El Benjamí A ha defensat
la categoria de Primera Divisió
(primera vegada que un equip
del Cercle aconsegueix aquesta
important categoria) i en tot moment ha sabut competir en una
lliga molt complicada.
El Benjamí B, després d’un
començament difícil, ja que era
el seu primer any de competició
federada, ha disputat una segona
volta molt notable i s’ha consolidat a la zona mitjana de la classificació i ha donat més d’una sorpresa a equips de major entitat.
Per finalitzar, els pre benjamins
i pollets, els més petits de la casa, han gaudit dels entrenaments
i dels partits. Destacar la gran
labor esportiva i pedagògica, tant
dels coordinadors com dels entrenadors, que han portat a terme la
difícil labor del lema de l’Escola
de Futbol: ‘Formem esportistes
alhora que petites persones’.

Juvenil

Cadet

Infantil

Aleví 11

Aleví 7

Benjamí A

Benjamí B

Prebenjamí

Pollets
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L’Aleví 11, campió de Lliga
Es va imposar per 0 a 3 al Roureda en la penúltima jornada

Sergi Checa fitxa pel
CE Sabadell
Aleix Giol triomfa com a entrenador al
Sabadell B

L

’exjugador del Cercle Sabadellès 1856, Sergi Checa, ha complert la seva
primera temporada com a jugador de l’equip cadet de Primera
Divisió del Centre d’Esports Sabadell, amb el qual ha aconseguit
l’ascens a Preferent.
Per la seva part, Aleix Giol,
director esportiu de l’Escola de
Futbol del Cercle i de les lligues
de futbol 7 de FIT Futbol, va agafar a mitja temporada, juntament
amb Pere Llonch, les regnes del
filial del CE Sabadell aconseguint
l’ascens a Primera Territorial. Tot
un èxit per al club arlequinat.

Aleix Giol i Sergi Checa

Moment de la celebració del títol de Lliga al camp del Roureda

L

’equip aleví de futbol 11
va aconseguir guanyar per
0 a 3 al camp del Roureda
el títol de lliga del grup 32 de la
Segona Divisió. Després d’una
temporada lluitant intensament i
sobreposant-se a les adversitats,
el jove conjunt del Cercle Sabadellès 1856, dirigit per Francesc
García i Miquel Ribes i amb en
Josep Maria Farrés i Fran Fuentes com a delegats, va aconseguir
l’objectiu.
Aquest és el primer títol en futbol 11 federat que aconsegueix
l’Escola de Futbol del Cercle
(l’any passat els benjamins van
aconseguir el mateix en futbol
7), a falta d’una jornada pel final, amb uns excel·lents números
de 124 gols a favor i només 8 en
contra, a més de 23 victòries de
25 partits i guanyant tots els partits jugats com a locals.
L’equip està format per: Pol
Freixenet, Oriol Pujades, Marc
Farrés, Josep Maria Farrés, Adria
Paños, Gerard Rivero, Gonzalo
Palacios, Gabriel Fuentes, Victor

Sílvia Piñol: del Cercle al Sabadell
Sílvia Piñol va ser jugadora del Cercle Sabadellès 1856 fins la
temporada passada. Enguany ha jugat de portera al CE Sabadell
FC. Des del Club li desitgem tota la sort per aconseguir molts
èxits amb la samarreta arlequinada.

Alegria entre els joves jugadors del Club al finalitzar el partit
amb victòria per 0 a 3
Lupion, Oscar Teruel, Jordi Arnella, Gerard Domingo, Albert Avila, Marc Raluy, Sergi Gimenez,
Sergi Pujol i Pol Baños (capità).
Cal destacar l’actitud de tots els
nens, el treball, la lluita i la cons-

tància de tota la temporada, la
participació de tots en l’èxit (característica important de l’Escola
del Cercle Sabadellès 1856) i
l’implicació i el seguiment de
tots els pares i mares.

El Cercle participa al Girona Cup
Per tercer any consecutiu, l’Escola de Futbol base del Cercle
Sabadellès 1856 tindrà representació en el torneig internacional
de futbol Girona Cup, organitzat per Endeka Sports. L’objectiu
d’aquest torneig no és un altre que els nens puguin gaudir de quatre dies de convivència amb els companys i entrenadors. A més
tindran l’oportunitat de competir amb rivals com el FC Barcelona, el Vil·la-real o la Fundació Samuel Eto’o.
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Imatge del grup de Tennis de les Estades d’Estiu del Cercle (esquerra); Els més joves d’aquesta activitat al Club, els participants de Pre-tennis (dreta)

Les Estades d’estiu: diversió i
formació al Cercle
Tennis, pàdel i futbol a les instal·lacions del Club

L

es Estades d’estiu són
una bona manera de gaudir de l’esport, en un entorn immillorable, com són les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, quan finaliza el curs
escolar. Hi ha tres disciplines a
escollir: tennis, pàdel i futbol.

ESTADES DE TENNIS
L’Escola de Tennis ha preparat
programes depenent del nivell
i edat dels joves participants. El
Pretennis (un preesport amb principal incidència en l’esport del
tennis) és una activitat dirigida a
nens i nenes de 4 i 5 anys.
De 6 a 13 anys, les Estades
de Tennis tenen com a objectiu
l’aprenentatge tennístic, juntament amb una pràctica poliesportiva. També s’ha preparat un Curs
de Tennis al matí on es busca la
tecnificació.
Pels grups de competició (els
jugadors dels equips del Club),
l’Stage de Tennis permet combinar els entrenaments i acompanyaments a competicions del Circuit Juvenil de manera opcional,

per tal de millorar la seva tècnica en la pista. Una bona forma
d’aprendre a superar els temors
de la competició i a valorar el seu
nivell de joc.

ESTADES DE PÀDEL
Les Estades de Pàdel començaran l’última setmana de juny, tot
el mes de juliol, l’última setmana
d’agost i la primera de setembre.
Es faran diverses activitats, la
principal és la pràctica del pàdel
(iniciació, tècnica, perfeccionament, posició a la pista...).
També es farà preparació física, jocs, classes d’anglès i es podrà refrescar a la piscina exterior
del Club.

ESTADES DE FUTBOL
Un cop acabat el curs escolar, què
millor que poder gaudir de cinc
setmanes envoltats d’amics i jugant a futbol?
Un estiu més, al Cercle Sabadellès 1856, i organitzat per FIT
Futbol, es podrà gaudir d’un mes
de juliol ple d’activitats esportives amb un equip tècnic amb

Aquest any, l’Escola de Futbol oferirà xerrades amb professionals del món del futbol
ganes d’ensenyar i fer gaudir als
joves alumnes.
Molts d’aquests participants ja
formen part de l’Escola de Futbol, i molts d’altres en formaran
part la propera temporada, després de viure un estiu futbolístic

ple d’emocions.
Com a principals novetats,
aquest estiu hi podrem trobar el
clínic setmanal, on tots els alumnes podran gaudir d’una xerrada
amb professionals del món del
futbol i resoldre tots els dubtes.

Destacar també la clàssica inter-lliga, els tests esportius i les
Olimpíades de futbol dels divendres, on tots els nens posen en
pràctica tots els aspectes físics i
tècnics que han treballat durant la
setmana.

Els joves alumnes de l’edició anterior de les Estades de pàdel. La secció del Club preveu un augment de participants aquesta temporada
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LLIGUES FIT FUTBOL

Control Pack s’ha proclamat campió de la 1a Divisió Grup Audi (esq.); Prim Team va liderar tota la Lliga de Futbol 7 a la 2a Divisió Grup Volkswagen (dreta)

Control Pack i Prim Team, campions
de les Lligues de Futbol 7
Aquesta temporada han participat 60 equips en tres categories

U

n cop acabada la lliga i
a punt de començar els
play off finals de la Copa, La Lliga de Futbol 7 ha estat
un èxit amb la participació de 60
equips entre les tres categories:
Primera Divisió Grup Audi, Segona Divisió Grup Volkswage i
Lliga Dissabte Tarda.
Des de l’organització, sempre
s’ha apostat per la serietat i el
rigor amb aquells que no comparteixen la nostra filosofia, en
què per sobre de tot el ‘fair play’
i l’esportivitat han d’estar per sobre del resultat final. Aquesta ha
estat la fórmula per incrementar
el nombre de participants en un
campionat intens que s’ha decidit
en les darreres jornades.

Primera Divisió Grup Audi:

Guanyador per decidir
Control Pack s’ha proclamat
campió de lliga, per segon any
consecutiu, a la Primera Divisió
Grup Audi i els Prim Team han
guanyat a la Segona Divisió Grup
Volkswagen. Encara falta per decidir el vencedor de la Lliga de
Dissabte Tarda en què quatre
equips estan lluitant per la primera posició de la classificació.
El proper més de juliol, abans
de finalitzar la temporada, és disputaran les 12 hores de futbol 7,
que s’espera també que siguin un
èxit, tant de participants com de
bon ambient i joc net.
I ja es pot avançar la creació
de noves categories i d’una nova
modalitat, la lliga més econòmica
de futbol 6, de cara a la propera
edició d’aquestes lligues de Futbol 7.
Un exemple del bon moment
que viu aquesta competició que
permet, no tan sols mantenir-se
en forma, sinó també fomentar
les relacions socials.

Txiqui Can

Endeka Sports

Flex 2000-Puigbò Advocats

Forn de Pa Pardell
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Primera Divisió Grup Audi:

Golgota

Juventus de Tunyit

CAF

Fruites Ju-vi

Steaua Bocanegra

CE Trencillas

Bellaterra Finques Mas i Fill

Saballuts

Marvet United

Tri-Tranquils
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Primera Divisió Grup Audi:

Contrast

Puzzle Sabadell

Persianas Sabadell

Pilotaires

Goonies

Selectes

Segona Divisió Grup Volkswagen:

Cercle Sabadellès 1856

The Josephine’s

Superwagen

Fandango

JULIOL-SETEMBRE 2010

28 DIARI DEL CERCLE

LLIGUES FIT FUTBOL
Segona Divisió Grup Volkswagen:

BBW

Los Hombres de Paco

Seven players

Lujus

Cucudrulus

L’últim que tanqui

Inter

Ukelele

Una altra cosa

Xtintors
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Segona Divisió Grup Volkswagen:

New Team

GEO

Bar Bemba

Central Peck

Fora d’Òrbita

Lliga Dissabte Tarda:

Pub Extreme

La Aldea

Construcciones Dumo

Bar Gallardo
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Lliga Dissabte Tarda:

Biworld 3D

FC Doner La Esquina

Karely Team

Konnichiwa Ferroflex

Leones del Vallés

La Rosaleda

ABB

Bar Casa Paco

Sports Serrat
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L’equip de natació no federat va
rebaixar les seves marques a Igualada
La jove expedició del Club va competir a la Final Territorial

Ainet Escabia Lanau i Maria Sans Frías de l’equip benjamí
femení a la Territorial

E

ls nedadors de l’equip no
federat del Cercle Sabadellès 1856, de categoria benjamí, van participar a les
Finals Territorials d’Igualada.
Aquesta va ser la darrera prova
de la temporada. Tots els nedadors van rebre un diploma amb
els temps realitzats.
Els representants del Club van
ser: Àlex Torrents Reguant en
25 d’esquena, 25 crol i el relleu
4x25 lliure; Jaume Condemines
Xapellí en 25 braça i 25 crol;
Maria Sans Frías en 25 crol i el
relleu 4x25 lliure; Ainet Escabia
Lanau en el relleu 4x25 lliure;
Bruno Ferrari Dellamaggiora en
el relleu 4x25 lliure.

Àlex Torrents Reguant, Jaume Condemines Xapellí, Bruno Ferrari Dellamaggiora, Ainet
Escabia Lanau, Maria Sans Frías, els nostres representants a Igualada

Tots van ser molt competitius
i han baixat els registres d’altres
participacions. Des del Cercle
Sabadellès 1856, felicitem als
alumnes de l’Escola de Natació
que han estat a l’alçada de la
competició en el seu primer any
de formació de l’equip.

Dinar final de temporada
El passat 12 de juny, al Restaurant
del Cercle, es va celebrar el dinar
de cloenda de natació, en el qual
es lliurar un recordatori als membres del primer equip de natació.
La secció del Cercle Sabadellès
1856 gaudeix d’un excel·lent
moment tant en la participació en
els cursets com a nivell esportiu.

L’equip benjamí que va representar el nostre
club amb el seu entrenador Fabián Ferrari

Destacada actuació d’Àlex Torrents en 25
crol, en 25 m. d’esquena i el relleu 4x25 lliure

Campus de perfeccionament de natació
El Cercle Sabadellès 1856 farà, per primera vegada, un Campus de perfeccionament físico-tècnic
per als alumnes que pertanyen a l’equip de natació
i als alumnes avançats de l’escola de natació del
Club. Estarà dirigit per Fabián Ferrari, entrenador
de natació, exolímpic per Argentina a Los Angeles 1984 i actualment coordinador de les activitats
aquàtiques del Cercle. El Campus va començar
el passat 28 de juny i finalitzarà al 30 de juliol.
L’orientació és especifica cap a la natació pel matí

i en hores de tarda es realitzaran classes d’anglès.

Intensius de natació
La 6a temporada dels cursos de natació intensius
en horari de tarda, a càrrec del personal especialitzat i titulat del Club, començarà el 28 de juny i
finalitzarà el 30 de juliol. Els cursos mantindran la
mateixa dinàmica d’altres temporades i la inscripció serà setmanal. Els horaris són: 17.00 a 17.45,
de 17.50 a 18.35 ide 18.40 a 19.25.
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Els joves nedadors del Club milloren
els seus registres als Jocs Escolars
La Final Comarcal es va celebrar a la piscina del Club Natació Sabadell

E

ls alumnes del Cercle Sabadellès 1856, una vegada
més, van estar a l’alçada
de les circumstàncies, amb una
actuació destacable a la Final Comarcal dels Jocs Escolars que es
van celebrar el passat 17 d’abril,
a la piscina del C.N.Sabadell.
Tots els integrants de l’equip
del Cercle, i en les seves respectives especialitats, van aconseguir
baixar les seves marques i situarse en posicions de privilegi. A
més, cinc dels seus alumnes van
aconseguir l’accés a la Final Territorial d’Igualada.
A continuació oferim els resultats:
- Papallona benjamí femení: 3a
Aina Úbeda Haro.
- Esquena benjamí femení: 3a
María Sans Frías, 8a Ainet Escabia Lanau.
- Esquena benjamí masculí:1r
Àlex Torrents Reguant, 3r Bruno
Ferrari Dellamaggiora, 5è Arnau
Homet Vidal, 7è Jaume Condemines.
- Braça benjamí femení: 4a
Júlia Alsina Calvet, 6a Ainet
Escabia Lanau, 10a Aina Úbeda
Haro.
- Braça benjamí masculí: 2n
Jaume Condemines Xapellí, 7è
Àlex Torrents Reguant, 8è Arnau
Homet Vidal.
- Lliures pre-benjamí femení:
1a Berta Figuerola Xapellí.
- Lliures benjamí femení: 2a
Maria Sans Frías, 4a Ainet Escabia Lanau, 10a Júlia Alsina Calvet, 11a Aina Úbeda Haro.
- Lliures benjamí masculí: 1r
Àlex Torrents Reguant, 2n Jaume
Condemines Xapellí, 4t Bruno
Ferrari Dellamaggiora, 5è Arnau
Homet Vidal, 6è Pol Figuerola
Antigua.
- Relleus 4x25 metres lliures
mixtes: 1r Cercle Sabadellès A
(Maria Sans-Bruno Ferrari- Ainet
Escabia-Àlex Torrents), 2n Cercle Sabadellès B (Aina ÚbedaJaume Condemines-Júlia AlsinaArnau Homet).

Relleus del Cercle 1r i 2n en categoria benjamí

Àlex Torrents i Bruno Ferrari (1r i 3r en 25 m. d’esquena)

Maria Sans (2a en 25 m. crol)

Maria Sans Frías (3a en 25 m. d’esquena)

Àlex Torrents i Jaume Condemines (1r i 2n en 25 m. crol)

Berta Figuerola (1a en 25 m. crol)
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L’escola del Club va
participar en el Dia
Internacional de la
Dansa a Sabadell

Les alumnes més petites del Cercle Sabadellès 1856 sobre l’escenari de la Plaça Dr. Robert

Els ritmes llatins també es van ballar durant l’espectacle

A

mb motiu del Dia Internacional de la Dansa (25
d’abril) va tenir lloc a la
plaça Doctor Robert de Sabadell
una gran concentració de ballarins i grups de dansa.

Es va aprofitar aquest esplèndid dia per fer gaudir al públic assistent, entre els quals es trobava
l’escola de dansa del Cercle Sabadellès 1856, que va oferir una
exhibició de ritme, calor, energia

i il·lusió, mostrant el treball que
amb molt d’esforç han preparat
durant tot el curs.
Era la primera vegada que
les joves ballarines del Club
participaven en aquest tipus
d’esdeveniment. De la mà de la
coreògrafa i professora de dansa,
Rebeca Perea, i Susanna Racano,
coordinadora del departament de
les activitats dirigides, es van presentar un grup de 56 joves promeses que van sorprendre amb
diferents disciplines: dansa jazz,
estil llatí i hip hop amb passió per
la dansa.

El grup juvenil en plena actuació de hip hop

DÒMINO

TENNIS TAULA

L’equip de dòmino del Cercle
es manté entre els millors de la
Superlliga

Ricard Palau participarà
al Campionat del Món
de veterans a la Xina

Ricard Palau ha estat 5 vegades campió d’Espanya i 2 de
Catalunya
Els integrants de l’equip de dòmino del Cercle Sabadellès 1856

L

’equip de dòmino del Cercle Sabadellès 1856 es
troba en la recta final de
la Superlliga, en què la lluita pels
primers llocs de la classificació
és molt disputada.
Les parelles Baciero-Portillo,
Oriol-Gutiérrez,
García-Pich,
Xarau-Xarau, Muñoz-Fernández,
Guilera-Belmonte no afluixen.

Hi ha molta qualitat i experiència, així que no es pot dir qui serà
el campió, però sí que les parelles que arribin a la final estaran a
l’alçada de la competició.

Bona acollida
Al marge de l’ambient competitiu, també destaca el companyerisme i solidaritat entre els parti-

cipants, que converteixen aquesta
afició en una bona eina de socialització.
Per cert, la secció de dòmino
està tenint molt bona acollida
al Club i malgrat que a aquestes
alçades de la competició no s’hi
poden afegir més equips, el proper mes de desembre s’obrirà el
termini d’inscripció al Club.

E

l soci del Cercle Sabadellès 1856, Ricard Palau, és
l’actual campió d’Espanya
i Catalunya de veterans. Fundador del Club Falcons Sabadell, ha
jugat a diferents entitats i ha exercit com a entrenador a Salesians,
Maristes, Escolapies, Badia del
Vallès, Caldes de Montbuí, la
Pobla de Cèrvols i l’Escala, entre
d’altres.
La temporada 1998-99 va tornar a la competició al SCR El

Ciervo, en el qual segueix jugant
com a veterà i per equips a Segona Nacional.
Ha estat 5 vegades campió
d’Espanya i 2 de Catalunya i també ha participat als campionats
d’Europa i del món de veterans,
en què ha obtingut uns excel·lents
resultats. Enguany participarà
al campionat del món a Hohhot
(Xina). Ricard Palau és una bona
mostra de la promoció del tennis
taula a la nostra ciutat.
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Ambient de circ a la Diada del Soci
del Cercle Sabadellès 1856
Participativa Diada del
Soci a les instal·lacions
del Club amb activitats
per a tots els públics.
Acròbates i pallassos
van convertir la ‘Festa
Major’ del Club en una
jornada plena de diversió
i emoció.

E

l passat 29 de maig es va
celebrar la Diada del Soci, la ‘Festa Major’ del
Cercle, amb un ampli programa
d’activitats i ambientat en el món
del circ. Els treballadors del Club
es van disfressar de pallassos,
fent les delícies dels més petits.
A més, un grup d’acròbates va
amenitzar la jornada, mentre els
més dolços van poder degustar el
tradicional cotó de sucre.
La jornada va començar amb
un esmorzar de benvinguda, en
què els més petits van gaudir dels
jocs tradicionals. Per a ells també es van disposar al costat de la
piscina exterior els tradicionals
inflables.
Les joves ballarines de l’Escola
de Dansa van oferir sobre
l’escenari les coreografies que
han après durant el curs escolar.
La secció d’escacs va organitzar
unes partides simultànies ràpides,
mentre que l’equip de dòmino va
competir a un alt nivell.
Entitats de la ciutat es van sumar a la festa del Cercle Sabadellès 1856. El Club Falcons de
Sabadell va oferir una exhibició
de tennis taula, mentre que ‘Els
Saballuts’ van sorprendre amb les
torres humanes. Una activitat que
estava acompanyada del tradicional ‘rebujito’.
Els més atrevits van tenir
l’oportunitat de posar a prova
les seves qualitats al volant en
el circuit de quads. I mantenir
l’equilibri era l’objectiu del toro
mecànic.
La Diada del Soci va concloure
amb una participativa fideuada
popular, l’espectacle infantil amb
la companyia Los Tetes i un fi de
festa amb molt de soroll, regat
amb una copa de cava.

El Cercle es va convertir en un circ

Foto de les alumnes de l’Escola de Dansa amb les seves
monitores

Un circuit de quads enmig de les instal·lacions

Els Saballuts van alçar diferents torres humanes

Els inflables, el rocòdrom i el castell pallasso pels més petits

El carro del cotó de sucre, una dolça espera

El toro mecànic va posar a prova a més d’un soci

Els acròbates en plena actuació al Club

Les partides de futbolí per a grans i petits
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Exhibició de tennis taula a càrrec del Club Falcons Sabadell

La fideuada popular a la terrassa del Club

Primer any de les simultànies d’escacs al Cercle

El rebujito tradicional del Cercle

Els del Torneig de Dòmino també van jugar a la Diada del Soci

Fi de festa regat amb una copa de cava
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La Diada de Sant Jordi va omplir de
cultura les instal·lacions del Club
Per segon any
consecutiu, el Cercle
Sabadellès 1856 va
celebrar la Diada de
Sant Jordi. El món de
la cultura es va respirar
per qualsevol racó del
Club amb l’intercanvi
de llibres i la narració
d’històries per part
d’alguns socis de
l’entitat.

L

a Diada de Sant Jordi es
consolida al Cercle Sabadellès 1856. El 23 d’abril,
les sòcies que van passar pel Club
varen rebre la corresponent rosa.
I al dia següent, la Comissió de
Cultura del Club va preparar un
ampli programa d’activitats, tant
per grans com petits, per celebrar
aquesta segona edició de la Diada
al Cercle.
La jornada va començar amb
una popular xocolatada amb
lletres que anava acompanyada
de “porres” i melindros. També
hi va haver un intercanvi de llibres i còmics. D’aquesta manera, els socis portaven un llibre
i n’agafaven un altre per tal de
compartir la cultura.
Però també es podien escriure
recomanacions i consells de lectures en un gran llibre. L’activitat
més creativa va ser la d’escriure
un conte entre tots els participants en aquesta Diada. Tal com
es va fer l’any passat, al final es
va aconseguir un relat original i
coral.
Els més menuts van posar a
prova la seva creativitat en el taller de punts de llibres i, amb molt
d’interès, van seguir amb atenció
les narracions que alguns socis de
l’entitat van realitzar per a aquest
públic. Contes i llegendes de Sant
Jordi que, a la vegada, servien
per a fomentar la lectura entre els
més joves.
Una festiva jornada molt participativa que té com a objectiu
unir esport i cultura en un mateix
emplaçament i que vol sumar-se
a les iniciatives que se celebren
arreu del país, en aquesta Diada
catalana on la llegenda de Sant
Jordi i el drac es manté molt viva.

La jornada va començar amb una xocolatada amb melindros

Els més menuts van fer un taller de punts de llibre

Alguns socis del Club van actuar de narradors i van explicar als nens i nenes llegendes que envolten a Sant Jordi

L’intercanvi de llibres i còmics es va fer durant la Diada

Els socis van escriure una història original i única en aquest
mural
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El Consell d’Honor celebra la seva
reunió anual de socis
Es van guardonar als socis i sòcies més antics de l’entitat

E

l passat 16 de maig, el
Consell d’Honor del Cercle Sabadellès 1856 va celebrar la tradicional reunió anual.
La taula presidencial va estar
encapçalada pel vicepresident
primer del Club, Àngel Lacalle,
el president del Consell d’Honor,
Francesc Esteve, el vicepresident del Consell d’Honor, Gaietà
Pareja i el secretari del Consell
d’Honor, Jordi Cabanes.
Es van lliurar les distincions
als socis i sòcies que durant
aquest 2010 han assolit els 25
anys d’antiguitat. Enguany els
guardonats han estat: David Segarra Tell, Meritxell Faus Griera,
Ricard Galofré Lucas, Joan García-Planas Marcet, Isabel Gregori
Sorribes i Josep Vidal Bermejo.

Soci més antic
També es va premiar el soci de més edat i el més antic de
l’entitat. El vicepresident primer
i president en funcions del Cercle
Sabadellès 1856, Àngel Lacalle,
va lliurar la placa commemorativa al soci de més edat, Josep Vernet. El seu nét Alvar Comerma va
recollir el guardó, ja que el seu
avi ens ha deixat recentment.

Fotografia de família dels assistents a la reunió anual del Consell d’Honor del Cercle Sabadellès 1856
Per la seva part, Jordi Taulé
Coll va recollir la seva distinció

com a soci més antic.
Com a cloenda, el president

del Consell d’Honor, Francesc
Esteve, va agrair la fidelitat a la

25 anys d’antiguitat:

Sr. David Segarra Tell

Sra. Meritxell Faus Griera

Sr. Ricard Galofré Lucas

Sr. Joan García-Planas Marcet

nostra entitat i va agrair la seva
assistència.
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25 anys d’antiguitat:

Sra. Isabel Gregori Sorribes (recull la seva mare Rosa Maria Sorribes)

Soci de més edat:

Sr. Josep Vidal Bermejo

Soci més antic:

Alvar Comerma, nét del Sr. Josep Vernet

Sr. Jordi Taulé Coll

El Consell d’Honor visita
el Museu Nacional d’Art
de Catalunya

Els socis i sòcies que van realitzar la visita cultural al Museu Nacional d’Art de Catalunya
Imatge de l’interior del museu on es va recórrer la història
artística de Catalunya

E

ls membres del Consell
d’Honor del Cercle Sabadellès 1856 van visitar el
Museu Nacional d’Art de Cata-

lunya de Barcelona. Els membres
del Club van ser rebuts per un
dels directius del Museu, qui va
realitzar una petita explicació del

que representa l’exposició temporal.
Aquesta exposició ha estat pensada per commemorar el 75è aniversari del MNAC i recull 40 de
les obres més importants de l’art
català i que són propietat de di-

verses entitats.
Els assistents també van recórrer les sales permanents de fotografia moderna on, casualment,
hi ha representada l’obra d’un
dels socis del Cercle.
Descobrir l’art romànic, gòtic i

modern de la nostra història artística ha estat una enriquidora experiència per als socis i sòcies del
Consell d’Honor del Cercle que
confien a repetir aquestes visites
culturals tant a la província de
Barcelona com a Sabadell.
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AGENDA
SOCIAL
6 de juliol. Repartiment de premis estrellades, lluna, sol, pàdel
i esquaix
9 de juliol. Revetlla d’estiu
TENNIS-PLATJA
7 d’agost. Campionat Social de Tennis-platja a Torre-Valentina
(Sant Antoni Calonge)
TENNIS
Del 28 de juny al 30 de juliol. Estades Esportives Tennis i pretennis
Del 23 d’agost al 10 de setembre. Estades Esportives Tennis i
pretennis
A partir del 28 de juny al 22 de juliol. Campionats socials masculí/femení per nivells A, B, C, D i categoria absoluta
A partir del 5 de juliol. Comencen les inscripcions de l’Escola
de tennis
A partir del 19 de juliol al 30 de juliol. Campionats socials sense
classificar masculí/femení
Del 23 d’agost al 3 de setembre. Estades Esportives Tennis i
pretennis
A partir del 30 d’agost al 5 de setembre. Circuit Juvenil categories: benjamí, aleví, infantil cadet i júnior
Del 1 de setembre al 16 de setembre. Campionat de Catalunya
per equips sènior +35 masculí/femení i Campionat de Catalunya
per equips sènior + 55 masculí/femení
Del 4 al 5 de setembre. Campionat de Tennis Festa Major de
Sabadell 2010
A partir de 19 de setembre. Campionat d’Espanya per equips
+40 masculí i Campionat d’Espanya per equips +60 masculí
A partir del 22 de setembre. Campionat de Catalunya per equips
cadet
FUTBOL
A partir de l’1 de juliol. Comencen les inscripcions de l’Escola
de Futbol i Estades Esportives de Futbol
A partir de l’1 de setembre. Continuen les inscripcions de
l’Escola de Futbol i Estades Esportives de Futbol
A finals de setembre. Quarta Divisió categoria infantil, Tercera
Divisió categoria aleví 7, Segona Divisió Cadet A i B, Segona Categoria Juvenil, Categoria Prebenjamí A i B, Categoria Benjamí
AiB
FUTBOL 7
A partir del 27 d’agost. Estades Esportives
A partir de l’1 de setembre. Comencen les inscripcions a l’Escola
de Futbol
A finals de setembre. Campionats Ajuntament de Sabadell categoria prebenjamí
Els dies 30 i 31 d’agost començaran els entrenaments de l’Escola
de Futbol
NATACIÓ
Intensius nens. 28 juny-2 de juliol; 5-9 juliol; 12-16 juliol; 19-23
juliol; 26-30 juliol
Campus orientat a nedadors avançats i de l’equip no federat
(mateixes dates que els intensius nens)
11 de juliol. Mulla’t, vine a nedar per l’Esclerosi Múltiple
A partir del 16 d’agost. Comencen les inscripcions de natació
per nens i adults pel curs 2010/2011 que començaran el 13 de setembre
7 de setembre. Comença l’entrenament de l’equip del Cercle

Per gaudir sense problemes de la piscina exterior, s’han de prendre una sèrie de mesures

Obertura de la piscina exterior
del Cercle Sabadellès 1856
L’horari és de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 hores

L

a piscina exterior del Cercle Sabadellès 1856 ja està
oberta fins el proper 12 de
setembre, depenent de les condicions meteorològiques.
Per a una correcta utilització
de la piscina exterior, els socis
i acompanyants han de prendre
una sèrie de mesures per gaudir
sense incidents amb familiars i
amics:
- Abans d’entrar a l’aigua cal
passar per la dutxa.
- No està permès fer servir cap
tipus de sabó o gel a les dutxes de
les piscines.
- En el recinte de la piscina
no està permès cap tipus de joc
o activitat perillosa, com saltar,
empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin portar un risc
físic.
- No es permet jugar a pilota.
- Els usuaris de la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin
per a cursets i altres activitats.

- En cas de patir alguna malaltia
cardíaca, respiratòria o de tipus
epilèptic s’ha d’anar acompanyat. No es permet banyar-se si es
tenen ferides obertes, afeccions a

Aquest estiu, com
a novetat, s’obrirà
el bar de la piscina
exterior. Un nou
servei del Cercle
Sabadellès 1856
la pell o malalties contagioses.
- Cal complir les normes i consells dels tècnics i treballadors de
l’entitat.
- Està prohibit fumar, menjar
o portar begudes al recinte de la
piscina. Tampoc es pot accedir
amb animals domèstics.
- Els menors de 14 anys han
d’anar acompanyats d’un adult
per fer ús de la instal·lació.

- El socorrista està per atendre
la seguretat dels banyistes i no té
la funció de ‘cangur’. El socorrista vetlla pel compliment de la
normativa. El soci i la sòcia ha de
saber assumir-la i respectar-la.
- L’incompliment o la vulneració de la present normativa pot
ser motiu d’apertura d’expedient,
tal com es previst en el reglament
de Règim interior del Cercle Sabadellès 1856.
- L’horari d’ús de les
instal·lacions per als socis és de
dilluns a diumenge de 10 a 20.30
hores.

Bar de la piscina
Aquesta temporada, com a novetat, el bar de la piscina estarà
obert per als usuaris. Un nou servei del Cercle Sabadellès 1856
per als usuaris d’aquesta refrescant instal·lació del Club que
oferirà begudes i aperitius i es
convetirà en un punt de trobada a
la piscina exterior.

Els socorristes del Club

PÀDEL
Juliol. Torneig de Pàdel i barbacoa
Del 28 de juny al 30 de juliol. Estades Estiu de Pàdel
Del 23 d’agost al 10 de setembre. Estades Estiu de Pàdel
4 i 5 de setembre. Campionat de Pàdel Festa Major de Sabadell
2010
DANSA
14 de setembre. Comença l’Escola de Dansa

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

SALVADOR FOSALBA CARRAU
17/03/1922
30/04/2010

JAUME CARNER CODINA
23/07/1948
02/04/2010

JOSEP VERNET DUCH
12/08/1922
26/04/2010

JULIAN DIAZ ZARAGOZA
2/01/1942
18/05/2010

Pol Rigart Moles

Gina Gerschcovsky Rodríguez

Els canvis en l’entorn viari del
Cercle Sabadellès 1856
L’empresa Vantoureix SL instal·larà part de la rotonda d’accés a Sant Pau de Riu Sec
entre els mesos d’agost i setembre
El Cercle Sabadellès 1856 notarà aquests canvis. A
mitjans de juny, Vantoureix ha tret les torres d’alta
tensió que hi ha al costat de l’entrada del Club i la
que es troba al costat del camp de futbol. Aquestes
línies no es soterren, sinó que es traslladen a unes
noves torres que es situaran fora dels terrenys de
l’entitat. Tanmateix, en aquestes dates entrarà en
funcionament, de manera provisional, el nou vial
d’entrada al Club que ens estalviarà la corva de 90
graus que hem conegut fins ara.

E

ls conductors que
diàriament
circulen
per l’autopista C-58 fa
mesos que s’han adonat de les
grans obres que s’estan portant
a terme per millorar, no tan
sols els accessos a la ciutat de
Sabadell, sinó a la urbanització de Sant Pau de Riu Sec.
Aquesta transformació beneficiarà el Cercle Sabadellès 1856, que veurà millorat
l’accés per carretera al Club
mitjançant una rotonda des de
l’autopista en direcció a Barcelona, i sense haver de circular per la carretera privada.
D’aquesta manera, els socis de l’entitat arribaran a les
instal·lacions de forma ràpida
i segura des de l’autopista, tant
en sentit Bellaterra com en direcció a l’autopista cap a Barcelona i Sabadell.
L’únic punt encara per decidir és el baixador dels Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-

lunya de la línia del Vallès.
Els experts encara estan estudiant la instal·lació de l’estació i
de les vies als voltants del Club

La rotonda que
s’instal·larà a la
zona de Sant Pau de
Riu Sec serà la més
gran de Catalunya,
amb 250 metres
de diàmetre, i serà
l’eix d’accés a la
ciutat, a Sabadell
Parc Empresarial i
al Cercle Sabadellès
1856
per facilitar l’accés per transport
públic, no tan sols als usuaris del
Cercle, sinó també als futurs treballadors de Sabadell Parc Em-

Imatge del l’entorn del Cercle Sabadellès 1856 amb la futura rotonda de la C-58, la més
gran de Catalunya
presarial.
L’actuació més important que
l’empresa Vantoureix SL portarà
a terme en breu serà la instal·lació
de part de l’estructura del que
serà la futura rotonda de Sant Pau
de Riu Sec. Una obra faraònica,
ja que serà la rotonda més gran
de Catalunya, amb 250 metres de
diàmetre, i que permetrà connec-

tar la C-58 amb la ciutat, el futur
polígon industrial de Sabadell
Parc Empresarial i el Cercle Sabadellès 1856.
Aquest estiu, entre els mesos
d’agost i setembre, està prevista
la col·locació d’un dels ponts que
ha de ser el futur d’aquesta rotonda. Estarà elevada uns 10 metres
sobre l’autopista i tindrà una base
de formigó amb acer, on descansaran les vies.
No està previst que el tràn-

A finals d’aquest any
s’obrirà al trànsit
la Ronda Oest que
començarà a la
localitat de Badia
del Vallès i acabarà
a l’Avinguda de
Matadepera de
Sabadell
sit resulti afectat durant els dies
d’actuació durant aquest estiu per
col·locar els pilars d’aquest pont.

Ronda Oest

Una altra perspectiva dels canvis que tindrà el vial de Sabadell a la zona de Sant Pau de
Riu Sec

No és l’única obra que es realitza
en aquests moments, ja que també
s’està finalitzant la Ronda Oest,
que és al lateral de l’autopista i
que començarà a la localitat de
Badia del Vallès i finalitzarà a
l’avinguda Matadepera de Sabadell. Aquesta ronda passarà per
Can Gamús, Castellarnau i Can

Llong.
Es preveu que finalitzi
a finals d’aquest any, imprescindible perquè, quan
s’instal·li la rotonda, sigui
la via d’accés a la ciutat de
Sabadell.
El proper any podria
iniciar-se la construcció
d’aquesta rotonda i donada
la magnitud de l’obra podria
quedar afectat el trànsit diari, així que la Ronda Oest es
convertirà en l’alternativa
per als conductors.
I el proper mes d’octubre
podria obrir-se el vial interpolar que uneix el municipi de Badia del Vallès i
l’Aeroport de Sabadell.
Polígon industrial
A més, aquesta ronda
estarà connectada al vial
d’accés a Sant Pau de Riu
Sec, zona que ja ha començat
a urbanitzar-se, a l’espera de
construir els edificis que han
de conformar aquest Sabadell Parc Empresarial.
La primera companyia que
va confirmar la seva presència en aquest nou polígon industrial és IKEA, en la seva
primera presència al Vallès,
després dels seus dos magatzems a Barcelona i Badalona.
La imatge de Sabadell per
carretera canviarà en pocs
mesos i el Cercle Sabadellès
1856 no quedarà al marge en
aquesta important actuació.

