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El Cercle es manté a la màxima
categoria del Campionat
d’Espanya per equips
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’equip absolut masculí del
Cercle està d’enhorabona
després d’aconseguir, un
any més, mantenir-se a la primera categoria del Campionat
d’Espanya per equips. Malgrat
la gran actuació que l’equip capitanejat per Bruno Barrientos va
fer al quadre principal contra el
CT Chamartín, l’equip perdé per
4-3 i hagué de lluitar per la permanència contra el CT Barcino,
l’Stadium Casablanca i finalment
contra el CT Sabadell. El derbi
tennístic de la ciutat es disputà a
les instal·lacions del Cercle Sabadellès i l’equip -format per Albert Alcaraz, Óscar Hernández,
Gorka Fraile i per Marc Fornell,
Guillem Burniol, Ferran Ventura
i Jordi Marsé- aconseguí la victòria per 5 a 2.

L’equip absolut masculí del Cercle celebra la victòria i la permanència
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L

a secció de pàdel del
Cercle cada vegada
està assolint més èxits.
Aquesta vegada ha aconseguit fer-se amb el trofeu de
la Copa Catalunya després
d’una gran temporada a la
Lliga Catalana, que els va
permetre classificar-se per a
la fase final. L’equip de Pere
Reñé va vèncer al CP Indoor
Figueres a quarts, al CT Olesa a les semifinals i, per últim, aconseguí la victòria a la
final per un contundent 3 a 0
contra l’Accura Sant Boi, el
passat diumenge 22 de novembre. L’equip format per Toni Gómez, Ramon Ros, Lluís
Brunet, Enric Xapelli, Albert
Torras, Adrián Vázquez, Jordi
Fuentes, David Basolí, Marc
Triquell, Miquel Muñoz, Pep
Vidal, Bruno Barrientos, Román Dopico i Pere Reñé.
PÀGINA 5

Alguns membres de l’equip A de pàdel celebren la victòria
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El Consell d’Honor visita la
Fageda d’en Jordà i el volcà del
Croscat

EDITORIAL

La postal guanyadora del Concurs de Nadal. La seva
autora és Clàudia Maestre. Moltes felicitats!

Els membres del Consell d’Honor van gaudir d’una jornada a la Garrotxa

E

l Consell d’Honor del Cercle Sabadellès
1856 va visitar recentment la Fageda d’en
Jordà i el volcà del Croscat, en una de les
seves habituals sortides culturals. De bon matí els
membres del Consell van visitar la zona volcànica, entre el que destaca el volcà Croscat, el més
alt de la zona, situat entre els municipis de Santa Pau i Olot, amb forma de ferradura i un dels
més importants de la Península Ibèrica. Per acabar
d’agafar gana també van visitar la l’excepcional

bosc de faigs, que s’assenta damunt una colada de
lava procedent del mateix volcà Croscat, la qual
li ofereix un relleu accidentat. La jornada continuà amb un dinar de germanor per agafar forces
per tal de a la tarda visitar els edificis més emblemàtics d’Olot – d’estil modernista i noucentista-,
tals com el Teatre Principal, el pati de l’Hospici,
els claustres del Convent del Carme o l’església
de Sant Esteve.
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Per un any nou tan
exitós com aquest

É

s època de festes, de celebrar en família aquestes entranyables dates i de gaudir dels màxims moments possibles
de bona companyia. És per això que des del Cercle Sabadellès 1856 ho volem compartir amb tu i per això hem preparat
un munt d’activitats per a tots els gustos, esportives, socials i
familiars.
Com a cada final d’any, és hora de fer balanç, i des del Cercle
podem dir que el 2015 ha estat un gran any. Des del punt de vista
esportiu els equips del Cercle han aconseguit èxits molt importants, com el manteniment de l’equip absolut masculí de tennis
a la màxima categoria del Campionat d’Espanya o la consecució
del Campionat de Catalunya +35, també de tennis. La secció de
pàdel també ens ha acabat un gran any, aconseguint la Copa Catalunya. Per la seva banda, les altres seccions segueixen millorant
dia a dia, destacant la de futbol, amb la que tanquem un primer
any totalment gestionada pel nostre club.
Volem seguir avançant, any rere any, dia rere dia, per tal de
continuar sent un referent esportiu i social del Vallès. Ja es compleix un any de la creació del Racó del Soci, que ha esdevingut
un punt de trobada molt important per a tots els socis; i en els
propers mesos acabarem d’habilitar la segona àrea d’aparcament,
que permetrà l’accés des de la carretera de Bellaterra i facilitarà l’accés a les nostres instal·lacions en moments de màxima
afluència. Sense aturador seguim pensant en tot allò que pot fervos com a casa.
El Cercle no és tan sols un club esportiu. L’any 1856 el club
naixia com a entitat social, i aquesta és la vessant que no volem
oblidar mai. Durant tot l’any tenen lloc campionats de caire solidari o recollides d’aliments per a les família més necessitades,
per posar dos exemples, i en aquests dies volem destacar la primera edició de la jornada solidària Cap nen sense pilota, que
vol possibilitar l’accés de tots els nens i nenes a l’esport. Aquest
any aquesta jornada està destinada a recaptar diners per a poder
comprar-li una cadira de rodes adaptada al Jaume, un nen d’onze
anys amb leucèmia, que li permeti continuar jugant a tennis, el
seu esport preferit.
Des de l’organització us encoratgem a participar en els diferents campionats nadalencs, a venir a jugar a una nova edició
del tradicional Quinto i recordar-vos que podeu portar les vostres
cartes als Reis Mags a l’Ambaixador Reial. Per concloure, tan
sols ens queda animar-vos a gaudir amb tots nosaltres de totes
aquestes activitats nadalenques que us hem preparat des del Cercle i desitjar-vos unes molt bones festes, plenes de salut, alegria,
família i, també, esport.
Bon Nadal i feliç any nou de part de tots els membres de la
Junta Directiva i els treballadors!
Vicenç Brugat
President del Cercle Sabadellès
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TENNIS

L’equip absolut masculí es
manté a la màxima categoria del
Campionat d’Espanya
Les pistes del Club van ser seu d’aquest torneig Estatal

El nou equip campió de Catalunya +35

L’equip +35 del
Cercle es proclama
Campió de Catalunya
Els jugadors del Cercle celebren la victòria a les pistes del club

U

n any més, l’equip absolut del Cercle Sabadellès
es manté a la màxima
categoria del tennis espanyol
després d’assegurar-se’n la permanència contra el CT Sabadell, el passat 22 de novembre.
L’eliminatòria es va disputar a
les instal·lacions del Cercle i els
jugadors van comptar amb el suport de desenes de socis i sòcies

que van animar a l’equip en tot
moment en un fred i ventós diumenge. Els individuals van finalitzar amb una avantatge de 3 a
2 per al Cercle, amb les victòries
per part d’Albert Alcaraz (6/36/3), Óscar Hernández (6/1-6/1)
i Gorka Fraile (6/0-6/1), fet obligà a que es juguessin els dobles.
Les dues parelles del Cercle Sabadellès es van poder imposar a

les CT Sabadell, aconseguint així
la victòria i la permanència a la
màxima categoria del tennis espanyol per sisè any consecutiu.
L’equip en aquesta eliminatòria,
capitanejat per Bruno Barrientos
va estar format pels citats Albert Alcaraz, Óscar Hernández,
Gorka Fraile i per Marc Fornell,
Guillem Burniol, Ferran Ventura
i Jordi Marsé.

Nova trobada de pares i fills
es trobades de pares i fills
de l’escola de tennis del
Cercle comcencen a ser
quelcom habitual, i és per això
que la trobada que es va fer el
dissabte 28 de novembre –la primera del curs- era ben esperada.
Durant la sessió, els pares dels
alumnes van poder comprovar de
primera mà com són els entrenaments i les classes que reben els
petits, ja que no només van sentir
les explicacions dels monitors sinó que havien d’anar ben calçats

L

per a poder participar dels entrenaments, posant-se a la pell dels
seus fills. L’activitat va tenir una

gran acceptació i acabà amb una
bona estona de jocs tots junts.

El passat mes de novembre
es va celebrar el campionat de
Catalunya +35, i l’equip masculí del Cercle, que accedia
al quadre com a cap de sèrie
número 2, tingué un bon inici en desfer-se del CN Lleida
per 4-1. Malgrat això, les següents rondes van estar molt
més disputades. A quarts de
final, l’equip capitanejat per
Héctor del Barco va trobarse amb el Reus Monterols i,
tot i que en el moment en que
van finalitzar els cinc partits
individuals el resultat era de
3-2 favorable al club reusenc,
l’equip +35 del Cercle va ser
capaç de remuntar en els dobles gràcies a les victòries de
les parelles formades per Ferran Ventura – Fermí Rafel
(6/3-7/6) i d’Oscar Hernández
– Toni Camps, que van decidir
l’eliminatòria en el decisiu súper tiebreak per un contundent
10/2.
L’equip va disputar les semifinals contra el CT Andrés
Gimeno, amb una eliminatòria
similar a la de vuitens, ja que

després que els partits individuals es resolguessin amb certa rapidesa, el Cercle es veié
obligat a guanyar els dos dobles per tal de poder accedir a
la final. En aquesta ocasió van
ser les parelles formades per
Gorka Fraile – Jordi Marsé i
Richard Mast – Ivan Angulo
les que van donar els punts
definitius que permeteren la
victòria.
La final es va disputar a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès el passat diumenge 15
de novembre contra el RCT
Barcelona, que accedia a la
final després de vèncer al CT
Barcino per 4-3. En aquesta
ocasió van ser Oscar Hernández (6/1-6/2), Gorka Fraile
(6/1-6/0), Ivan Angulo (2/63/3-ret.), Ferran Ventura (6/16/1) i Jordi Marsé (6/1-6/2)
–acompanyats del seu capità
Héctor del Barco- els que amb
els seus resultats van permetre
que el Cercle s’endugués la
victòria i es proclamés campió
de Catalunya.
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TENNIS

Els més petits s’estrenen en el
Campionat de Catalunya per equips

E

ls equips benjamins de
l’escola de tennis del Cercle van disputar el Campionat de Catalunya per equips
el passat mes d’octubre, en el
qual malgrat no aconseguir arribar a les fases finals van deixar
molt bones sensacions. L’equip
masculí, format per Pep Madrid,
Álvaro Noya, Martí Mateu, Albert Sánchez, Guillem Gálvez i
Oriol Vallès (capità) no va poder
passar de la primera ronda contra el Club Gimnàstic de Tarragona. Les bones actuacions en
els partits individuals –amb les
victòries de Martí Mateu i Albert
Sánchez- van permetre arribar
al decisiu punt del dobles, on la
parella formada per Álvaro Noya
i Albert Sánchez no va poder fer
res davant del bon joc dels seus
rivals i van caure per 6/1-6/0. La
següent eliminatòria per als petits del Cercle era en el quadre de
consolació, on tampoc l’equip va
poder fer-se amb la victòria, en
aquest cas contra el CDT Belulla,
després de perdre de nou en el
dobles decisiu.
Per la seva banda, l’equip femení estava integrat per Laia
Campos, Mireia Barqué, Ainhoa
Sáez, Clara Bosch, Judit Muñoz
i Miguel Alonso (capità). En la
primera eliminatòria del campionat, disputada a les instal·lacions
del Cercle, l’equip va vèncer al
CT Vic per 3-1 gràcies a les victòries de Laia Campos (3/6-6/310/7), Ainhoa Sáez (6/4-6/1) i
Clara Bosch (6/4-7/6). En l’accés
als vuitens de final, l’equip del
Cercle es trobà com a rival al CT

Els jugadors de l’equip amb el seu capità

L’equip junior masculí
es manté a la màxima
categoria

U

n any més, l’equip junior masculí del Cercle
Sabadellès es manté a la
categoria or un cop finalitzat el
Campionat de Catalunya. Després d’un dur inici, amb les derrotes contra el RC Polo (2-5) i
el CT Manresa (1-4), l’equip de
Migüi de los Santos aconseguí la
victòria contra el CN Lleida en
una ajustada eliminatòria. Ens
els individuals, per part del Cer-

Els jugadors i jugadores dels equips benjamins del Cercle amb
els seus capitans
Tarragona, tercer cap de sèrie.
L’eliminatòria estigué molt disputada, i les victòries d’Ainhoa
Sáez (6/0-6/0) i Clara Bosch
(6/3-6/4) permeteren arribar al
dobles, on la parella del Cercle
Laia Campos i Ainhoa Sáez va

perdre per 6/1-6/4, en un partit en
el que van anar de menys a més i
que va suposar el final de la primera participació de les joves del
Cercle en un Campionat de Catalunya per equips.

cle van ser Arturo Schmidt, Marc
Radigales i Jordi Garcia els que
van aconseguir van guanyar els
seus respectius partits, deixant a
només un punt la permanència a
la categoria. Els dobles els van
disputar Jordi Garcia i Eduard
Folch d’una banda, i Arturo Schmidt i Marc Radigales de l’altra.
Finalment van ser aquests últims
els que van aconseguir la preuada
victòria per un doble 6/4.

L’equip junior femení
és el nou campió de
Catalunya argent

Les jugadores del Cercle pugen l’equip a la categoria or del
Campionat de Catalunya per equips junior

L

’equip junior femení es
proclama campió del Campionat de Catalunya per
equips argent, victòria que alhora
suposa l’accés a la màxima categoria per a l’equip format per
Alba Conejero, Carla Girbau,
Maria Pagès, Cristina Flaquer i
Oriol Vallès (capità). A inicis del
mes de novembre es va iniciar
aquesta competició en la qual el
Cercle partia com a cap de sèrie
número 1, i en les dues eliminatòries que es van disputar aquest
equip femení es va saber imposar amb certa comoditat. En les

semifinals, jugades contra el CN
Sant Andreu, totes les jugadores
del Cercle van vèncer: Alba Conejero (6/1-6/1), Carla Girbau
(6/4-6/4), Maria Pagès (6/1-6/1) i
Cristina Flaquer (6/0-6/0). A la final, disputada contra el CT Reus
Monterols les jugadores d’Oriol
Vallès també es van imposar amb
facilitat, amb un resultat de 3-1.
Així doncs, l’any que ve l’equip
junior femení disputarà aquesta
competició a la categoria or, on
s’enfrontarà a equips com el CE
Laietà, CT Manresa, CT Barcino
o el RCT Barcelona.
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PÀDEL

El Cercle es proclama campió de
la Copa Catalunya
L’equip masculí absolut de pàdel es proclama campió per
primera vegada en la 9a edició d’aquest trofeu

Finalitza la lliga
catalana amb bons
resultats dels equips
del Cercle

L’equip femení C, que el proper any jugarà a la 1a categoria

L’equip amb el trofeu que els acredita com a campions de la Copa Catalunya

L

’equip absolut masculí de
pàdel del Cercle va disputar la Copa Catalunya
gràcies al treball realitzat durant
tota la temporada. La 9a edició de
la Copa Catalunya reunia els nou
millors equips de Catalunya del
2015, i es va disputar al Barberà
Pàdel Indoor els dies 21 i 22 de
novembre.
L’equip de Pere Reñé va disputar la primera ronda contra el

Club Pàdel Indoor Figueres, al
qual va vèncer per 3-0. Hores
més tard, els jugadors del Cercle
van enfrontar-se al CT Olesa, al
qual van guanyar per 2 partits a
un. Aquesta victòria donà accés
a la final de la Copa Catalunya,
que es disputà el diumenge i en
la qual l’equip del Cercle aconseguí fer-se per primera vegada
amb el títol de campions de Catalunya després de vèncer per 3-0

a l’Accura Sant Boi. El president
de la Federació Catalana de Pàdel, el sr. Pere Hernández, va fer
entrega de la copa a l’equip, que
va estar format per Toni Gómez,
Ramon Ros, Lluís Brunet, Enric
Xapelli, Albert Torras, Adrián
Vázquez, Jordi Fuentes, David
Basolí, Marc Triquell, Miquel
Muñoz, Pep Vidal, Bruno Barrientos, Román Dopico i Pere
Reñé (capità).

L’equip sènior del Cercle és el nou
campió de Catalunya de 2a categoria

Fa poques setmanes va finalitzar la 6a edició de la lliga catalana de pàdel, que comptava amb
600 equips, en la qual n’han participat fins a quatre de masculins
i cinc de femenins del Cercle i,
per tant, vora de 170 jugadors i
jugadores.
Malgrat la bona actuació de
tots els equips femenins, cal destacar la victòria de l’equip C en la
2a categoria del grup del Vallès,
fet que suposa que el proper any
disputarà la lliga en la 1a categoria. Justament en aquesta 1a categoria és on l’equip A femení ha
quedat en tercera posició, després

Èxit de participació en el
I Torneig Castanyer

E

L’equip celebra la victòria i l’ascens a la màxima categoria del campionat

L

’equip de sènior de pàdel
del Cercle s’ha proclamat
campió del Campionat
de Catalunya per equips sènior
de 2a categoria, disputat a les
instal·lacions del Terrassa Club
de Pàdel entre els dies 26 i 29 de
novembre. En la primera ronda
l’equip del Cercle va vèncer per
4 partits a 1 a l’Accura Gavà, i a

les semifinals es trobà a l’equip
del CT Masnou, que es va resoldre per un ajustat 3 a 2. Aquestes
dues victòries van permetre que
l’equip disputés la final, contra
el l’Academia Sánchez Casal,
equip al qual van vèncer per 4-1.
Aquesta victòria permetrà que
l’any vinent l’equip disputi el
campionat a la primera catego-

ria del Campionat de Catalunya.
L’equip ha estat format per: Jurgen Steinforff, Pere Reñé, Xavier
Busquets, Josep Vidal, David
Salip, Miquel Muñoz, Jordi Molet, Miquel Bayona, Alberto Berasategui, Andreu Rivero, Jaume
Pocurull, Bruno Barrientos i Joan
Pere Ramoneda (capità).

d’un intens final de lliga i de quedar a tan sols dos punts d’accedir
a la divisió d’honor.
Per la seva banda, els equips
masculins han finalitzat una gran
temporada amb l’ascens per part
dels equips B i C a la 1a i la 3a
categoria respectivament. També
l’equip D ha realitzat una gran
temporada, però malauradament s’ha quedat a les portes de
l’ascens a la 5a categoria. Finalment, l’equip masculí A ha quedat finalista de la divisió d’honor,
posició que li va permetre accedeir a la 9a edició de la Copa Catalunya Nacex.

l I Torneig Castanyer de
pares i fills de pàdel va tenir lloc el passat diumenge
15 de novembre. El torneig, dividit en tres grups de competició
segons les edats dels petits jugadors, comptà amb vora seixanta
participants, molts d’ells caracteritzats de terrorífics personatges.
La competició es dividí en tres
categories, segons les edats dels
més petits.
A continuació, us oferim els
guanyadors i finalistes de cada
una de les categories d’aquesta
original competició a les pistes
del Club:

- Grup Panellet:
Campions: Iker Mercader i
Nacho Mercader.
Finalistes: Nil Rodríguez i Alfons
Rodríguez.
- Grup Moniato:
Campions: Eric Bernabeu i Iban
Bernabeu.
Finalistes: Sacha Morrus i David
Altimira.
- Grup Castanya:
Campions: Andrea Berenguer i
Mercè Prat.
Finalistes: Nona Garcia i Joan
Garcia.
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L’equip del Cercle absolut masculí
guanya la Copa del Vallès

E

ntre el 26 d’octubre i l’1
de novembre es va disputar a les pistes del Barberà
Pàdel Indoor la tercera edició del
torneig absolut per equips del
Vallès. Els equips absoluts del
Cercle van participar de nou a la
cita anual, ambdós en la primera categoria, i en el qual l’equip
masculí es va endur la victòria
per segon any consecutiu després
de derrotar al CT Sabadell en les
semifinals i al TerrassaSports a la
final. L’equip va estar format per
Toni Gómez, Ramon Ros, Jordi
Fuentes, Marc Triquell, Adrián
Vázquez, Bruno Barrientos, David Basolí, Miquel Muñoz, Pep
Vidal, Marcos Roy, Lluís Brunet, Marc Compte, Gerard Godó,
Albert Torras, Román Dopico,
Jaume Pocurull i Enric Xapelli
(capità).

L’equip femení, malgrat el
seu bon joc i els resultats, no va
tenir la sort de cara, ja que un
cop finalitzada la lligueta inicial
l’equip capitanejat per Mònica
Gregori va quedar empatat en la
primera posició amb el CT Sabadell i el CN Sant Cugat, però el
recompte de sets el va fer caure
a la tercera posició, deixant-lo
així sense opcions de jugar les
semifinals. L’equip va estar format per Noelia Gómez, Mercedes
Buxó, Carme Ribot, Mercè Prat,
Vanessa Barrientos, Olga Figueras, Núria Calvo, Antonia Sillero, Elisenda Solà, Anna Ferrer,
Sílvia Borrell, Yolanda Puerta,
Sílvia Molet, Sandra Tatche, Bea
Avendaño, Yolanda Puerta, Anna
Oriach, Laura Sánchez i Mònica
Gregori (capitana).

Alguns dels membres de l’equip absolut masculí després d’endur-se la victòria

Comença una nova
edició de la lliga
PadelKids

U

n any més el Cercle disputa la lliga Pàdelkids,
que aquest any arriba a
la cinquena edició i en la qual hi
participen un total de 17 equips,
dividits en dos grups, conformats per nens i nenes d’entre 6
i 15 anys. El campionat inicià a
principis de novembre la seva
fase regular, que es disputa pel
sistema round-robin (tots contra
tots) a doble volta. En cada una
de les eliminatòries es juguen sis
partits, dos per cada una de les
tres categories (grans, mitjans i
petits).
Aquesta temporada l’equip del

Cercle –format per un total de 30
jugadors- jugarà aquesta primera
fase contra CT Manresa, TerrassaSports, Club Egara, CE Valldoreix, CP Torribera, Junior Femení, CN Sant Cugat i l’Atlètic
Terrassa.
En passades edicions, l’equip
del Cercle ha mostrat un gran nivell de joc i competitivitat, quedant finalista en la tercera edició
(2013/2014) i en la tercera posició la temporada passada després
de guanyar la final de consolació
en una igualada jornada que es va
decidir en un emocionant súpertiebreak.

Fotografia d’alguns dels membres de l’equip de la lliga PadelKids amb el seu
capità, l’Adrián Vázquez
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NATACIÓ

L’equip de
Swimcerclats prepara
la nova temporada

Part de l’equip de Swimcerclats en un dels seus entrenaments

L

’equip Swimcerclats s’ha
consolidat aquest any 2015
a través de nombroses travessies completades, i en aquests
moments es prepara per la Sant
Silvestre –que tindrà lloc el 19
de desembre-, l’última prova en

la que participaran aquest any. De
cara el proper 2016 l’equip està
preparant moltes proves, que es
realitzaran en diversos punts de
la geografia catalana, en els quals
lluiran el nom del Cercle.

La secció de natació gaudeix
d’una bona salut

L

es escoles esportives del
Cercle estan agafant cada
vegada més força, i entre
aquestes podem destacar l’escola
de natació, que reuneix vora de
240 persones entre les diverses
activitats que ofereix aquesta
secció. Any rere any, les escoles s’afermen, com és el cas de
l’escola de natació, tant d’adults
–que poden realitzar entrenaments dos dies a la setmana en
una àmplia oferta d’hoaris- com
de nens i nenes, que aquest any
2015 han participat en diverses
trobades entre clubs i en els jocs
escolars. Entre els alumnes de
natació aquest any cal destacar
l’actuació de Júlia Alsina, que
ha tingut bones actuacions en el
Campionat Comarcal –campiona
de 100 braça, 100 crol, relleus
4x50 lliures i 100 estils- i en el
Campionat de Catalunya –campiona de 100 braça i subcampiona de 4x50 lliures-. L’escola
de sincronitzada, per la seva
banda, està a l’alça, i també ha
realitzat diverses exhibicions.
Altres activitats importants són

aquagym i l’escola de nadons.
La primera reuneix una seixantena de persones en una lúdica
sessió d’exercicis aeròbics amb
l’objectiu de millorar les qualitats físiques bàsiques en un medi que ofereix moltes avantatges
com és l’aquàtic. Paral·lelament,
l’escola de nadons ofereix la
possibilitat de fer més plàcida la
introducció dels nadons a la pràctica de la natació a través de jocs,
estímuls i experiències. Aquesta

activitat està dirigides a nens i nenes d’entre 18 i 30 mesos i té una
durada de trenta minuts, específicament pensada per a l’adaptació
i l’aprofitament de la mateixa.
Per últim, de cara al proper 2016
es preveu que els equips de natació del Cercle participin en més
trobades i campionats que anirem
detallant properament, així com
també de les activitats de l’equip
Swimcerclats.
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FUTBOL

La nova web de les lligues
L’equip femení de
nocturnes del Cercle ja està activa futbol ja és una realitat

Les integrants de l’equip amb l’Aleix Giol, l’entrenador

L

L

a lliga del Cercle és el
nom de les lligues nocturnes que el club organitza
des de fa anys, amb molta tradició, tal com demostren els 43
equips que hi estan participant
aquest any, amb un total de més
de 500 jugadors. La competició
divideix aquests equips en quatre
divisions. En la nova web www.
lligadelcercle.com cada equip pot
veure quins han estat els resultats
de cada una de les jornades dis-

putades –ja s’han disputat 10 jornades i més de 250 partits-, com
van les diverses classificacions i
el calendari de les següents jornades. Després de la vuitena jornada els líders de les quatre divisions són: Facilidades Defensivas
(primera divisió), Bona vida (segona divisió), Pes legends (tercera divisió) i Projecte Manhattan
(quarta divisió).
Cal destacar el gran fair play
de la lliga, ja que no hi ha hagut

cap sancionat en el que portem de
temporada. A part de trobar tota
la informació a la web, també
podeu trobar divertides fotos a
l’Instagram Lliga del Cercle, i si
us animeu podeu apuntar el vostre equip a la segona volta de la
competició, que començarà a finals de gener de l’any vinent. Per
a més informació podeu contactar infolligues@cerclesabadelles.
cat.

’escola femenina de futbol del Cercle Sabadellès
ja és una realitat. Després
de tres mesos d’entrenaments,
les noies entrenades per l’Aleix
Giol ja están preparades per a
començar a jugar algún partit

amistós. La finalitat d’aquesta
activitat és pasar una bona estona
fent esport –entrenen els dimecres al vespre- i gaudir del bon
ambient que hi ha entre les noies
i l’entrenador.

Cinc equips a la part més
alta de la classificació

Els Pollets, un equip il·lusionant

E

ls Pollets és l’equip dels
més petits de l’escola de
futbol base del Cercle, integrat a dia d’avui per disset nens
-de fet és l’any amb més components- que entrenen i juguen amb
il·lusió acompanyats dels seus
entrenadors: l’Oriol Pujadas,
el Marc Frexes i l’Oriol Casals
(coordinador), que estan fent un
gran treball. En aquest equip el
més important és la formació i
el treball dels valors de l’escola
del club. Els Pollets juguen un
partit setmanal amb clubs d’arreu
del Vallès, i en aquest aspecte cal
destacar la implicació dels pares,
que sempre és d’agrair.

L’equip prebenjamí B

U

L’equip dels Pollets del Cercle

n cop superat el primer
terç de competició, cal
destacar la classificació
de cinc equips de la nostra escola de futbol, que es troben entre
els cinc primers classificats de les
seves respectives lligues. Mentre el Cadet A lluita per a poder
recuperar la categoria perduda
la temporada passada, el nostre Infantil A està treballant per
a mantenir-se en el grup dels
cinc primers classificats i mirar

d’aconseguir un ascens que mai
ha obtingut l’escola de futbol en
aquesta categoria. D’altra banda,
destaquem també la bona marxa
de l’Aleví B, que s’ha assentat a
la segona posició de la classificació, mentre l’Aleví C es manté en
el grup dels cinc primers. Per últim, l’equip Benjamí C està sent
la sorpresa del seu grup, ja que es
troba en la segona posició i mira
de reüll líder.
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JORNADA SOLIDÀRIA

Cap nen
sense pilota:
Ajudem al
Jaume

Xerrada del tennista Jose Coronado

D

E

l proper 23 de desembre tindrà lloc a les
instal·lacions del Cercle la
1a edició de la jornada solidària
Cap nen sense pilota, que neix
amb l’objectiu d’ajudar a que tots
els nens i nenes que ho desitgin
puguin accedir a l’esport. Aquest
any la jornada estarà dedicada al
Jaume, que necessita una cadira
adequada per tal que pugui seguir
jugant a tennis.
La jornada consistirà en un
concurs de futbol en el qual es
realitzaran diverses proves tals
com els llançaments de falta i
de penal, 1x1, baselines, volees i

El Jaume, al centre, amb alguns dels promotors de la 1a
edició de la jornada solidària “Cap nen sense pilota”
circuits tècnics amb finalització.
El concurs tindrà lloc entre les
9h i les 13h i hi podran participar
nens i nenes d’entre 5 i 18 anys,
prèvia inscripció -de 15€- que
també inclourà l’esmorzar i una

samarreta tècnica. La recaptació
anirà destinada íntegrament a
ajudar al Jaume. També hi podeu col·laborar mitjançant donacions, que podeu fer a la recepció
del Club. Us hi esperem!

Jose Coronado al Cercle

ins del marc de la jornada
solidària Cap nen sense
pilota, el proper dimecres
23 de desembre a les 18h tindrà
lloc la xerrada de Jose Coronado, qui inicià la seva carrera en
el tennis professional després de
patir una lesió medular. A la xerrada, titulada “Superació personal a través de l’esport”, el Jose
ens explicarà el seu cas i parlarà
dels beneficis de l’esport per a
sobreposar-nos a les dificultats,
en el seu cas a través del tennis.
Al final de la xerrada, grans i petits podran preguntar-li tot allò
que creguin convenient per tal
d’entendre millor el cas del Jose
-un exemple a seguir-, així com
també veure el tennis des d’una
perspectiva diferent a la que estem acostumats.

TRIATLÓ

Els Tricerclats acaben
l’any completant curses
de muntanya

U

na de les seccions ben
actives del club és la de
Triatló que, seguint la
línia habitual, ha realitzat diverses competicions en les darreres
setmanes. A finals d’octubre els
membres de la secció es van repartir en diverses competicions,
ja que uns quants es van reunir
a la primera edició de la cursa
de 10km, mitja marató i marató
de muntanya de Sant Llorenç.
L’esdeveniment va ser tot un èxit,
comptant amb un total de 1.600
participants que van poder disfrutar d’un paratge i unes vistes
fantàstiques. Cal destacar la bona actuació en la prova de mitja
marató de la Carlota Celma i la
Clodagh Twomey, que quedaren
en la novena i desena posició de
la seva categoria. En la prova de
marató el Santi Argelaguet aconseguí una meritòria desena posició en la categoria de veterans,
seguit d’Enric Oltra -18a posició-. Per altra banda, l’Ivan i el
Joan van participar al triatló de
Gavà (sprint i olímpic), i el Gabi

al trail de Sant Fost.
El passat 24 de novembre alguns membres de l’equip Tricerclats es van desplaçar fins a
l’Ametlla del Vallès per realitzar
un duatló de muntanya. La cursa
consistí en 6km inicials a peu,
seguits d’11km en BTT i, per últim, 3km més a peu. La ruta, que
s’inicià al camp de futbol, passa
pels carrers més cèntrics del poble i pels voltants del poble amb
unes boniques vistes de camps.
Properament els tricerclats tenen moltes cites previstes, entre
les que podem destacar les més
properes: el 13 de desembre
l’equip del Cercle participarà a
la cursa de muntanya de Terrassa, que consistitirà en una cursa
de 10km. També es realitzarà la
prova de duatló de muntanya -6
Km Cursa a peu – 20 Km BTT
– 3 Km Cursa a Peu-. Passat festes, el 10 de gener, i per fer baixar
els turrons, els tricerclats es desplaçaran fins a Marató per realitzar una nova cursa de muntanya.

L’equip Tricerclats amb l’equipació

Alguns membres en una cursa

Tricerclats en una cursa de muntanya
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Ja està en marxa la primera
fase del 360 Absolute Training

A

questa temporada s’ha
posat en marxa el 360
Absolute Training, un
programa d’entrenament dissenyat exclusivament per al Cercle
per la Susanna di Racanno, directora tècnica d’activitats dirigides
del club. Està pensat per tal de
possibilitar la millora de la condició física de qualsevol persona
que ho desitgi i que alhora sigui
compatible amb qualsevol disciplina esportiva que es practiqui.
Un nou programa d’entrenament
gratuït que integra els quatre pilars fonamentals d’una condició
física òptima i que està dissenyat en quatre fases segons el cicle estacional per tal treure el
màxim rendiment al cos fusionant la pràctica esportiva amb el
cicle estacional, les emocions i
l’alimentació. Sabies que l’època
de l’any, el teu estat anímic i el

que menges afecta al teu rendiment esportiu? El cos no rendeix
igual a la tardor que a l’hivern,
la primavera o l’estiu, i és per
aquest motiu que cal harmonitzar
el cos i la natura.
Volem
convertir-vos
en
superherois i superheroïnes
mitjançant les quatre fases
de l’absolute training, que
contenen uns objectius concrets
a assolir en cadascun d’aquests
períodes. De la mateixa manera,
les activitats dirigides que
ofereix el club s’han adaptat
per aconseguir aquests objectiu.
Dins del programa 360 Absolute Training l’alimentació n’és un
pilar fonamental. Per això s’han
preparat unes recomanacions nutricionals per a cada una de les fases del programa d’entrenament
per tal d’aprofitar els aliments i
d’altres beneficis que ens pro-

porciona la natura. Per a aquesta
primera fase, la nutricionista del
club Mònica Rodríguez ens recorda que l’arribada de la tardor
pot provocar canvis en el nostre
estat d’ànim, ja que els dies comencen a ser més curts i les temperatures més baixes. Aquestes
circumstàncies requereixen energia, i la tardor és el moment ideal
per enfortir el nostre sistema
immunològic i evitar refredats.
Les recomanacions per aquests
mesos d’hivern –que combinaran
molt bé amb qualsevol llegum,
pasta, carn o peix- són: infusions
de gingebre; fruites cítriques, xirimoia i raïm; verdures com l’api,
la coliflor, els espinacs, la carbassa, la patata o el pebrot vermell; i
els productes estrella de la tardor,
com són els bolets, els moniatos i
les castanyes.

El 360, un programa fet per a tu
La primera fase es va iniciar el passat mes de novembre i es centra en la força i l’elasticitat i
durarà fins el 15 de gener, quan s’iniciarà la segona fase centrada en la resistència i la mobilitat.
Posteriorment, d’abril a juliol es treballaran la definició i la flexibilitat, per deixar pas a l’última
fase, coincident amb els mesos d’estiu, en el que es farà un treball de recuperació activa. Qui s’animi
a participar en el repte 360 disposarà d’una cartilla per a cada una de les fases del programa, que
omplirà de segells per a cada una dels entrenaments realitzats. Aquells que al final del trimestre
hagin aconseguit els 24 segells podran gaudir d’una MàsterClass pel repte aconseguit al final de
la fase i es sortegeran diversos regals. Un cop omplertes les tres cartilles arribarà el moment de la
recuperació activa per a poder convertir-te en un superheroi 360! Què hauràs de fer? Descarregarte el vídeo per poder realitzar l’entrenament allà on siguis, enregistra’t, comparteix-lo a les xarxes
socials amb el hashtag #superheroi360, etiqueta el Cercle i entraràs en el sorteig d’un viatge a
Lanzarote per a dues persones, amb un programa d’entrenament especialment dissenyar per a tu. A
més, gaudiràs de molts més regals sorpresa!

Imatge del programa 360 Absolute Training

Amb la col·laboració de:

De gener a març, la segona fase
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Les MasterClass de Halloween,
un èxit terrorífic

L

’ambient de Halloween va
convertir-se en el protagonista de les MasterClass
del dijous 29 d’octubre, tant en
les instal·lacions del club -que va
ser decorat amb carbasses, teranyines i altres elements característics- com en els protagonistes de
la jornada esportiva. El dia començà amb una sessió de zumbazombie, que també es realitzà a
la tarda, amb la Lola i la Marta.
També a la tarda, els nostres monitors Edu i Xavi van dirigir una
Màster espartana i una bike terror
que, malgrat el nom, va ser d’allò
més divertida.

Curs
d’hipopressius

A

inicis del mes de novembre, els dies 4 i 6,
es realitzà un nou curs
de gimnàstica hipopressiva, en
cinc sessions de nivell iniciació.
L’objectiu d’aquestes sessions
era millorar la musculatura del
sòl pèlvic i la faixa abdominal a
través de moviments i postures
que contreguin el múscul del diafragma. Realitzant aquests exercicis s’obté una major capacitat

Festival de
dansa

L

’Escola de Dansa va engegar un nou curs el passat mes de setembre, i les
alumnes -de la mà de les professores Marina i Lola- ja ens tenen
a punt noves coreografies que segur que ens deixaran a tots bocabadats. A l’escola es treballen diversos tipus de dansa, com el contemporani, el hip-hop/funk o el
modern jazz. Alguns d’aquestes
són els que podrem veure a
l’exhibició que tant alumnes com
professores han preparat amb
molta il·lusió i que tindrà lloc el
proper dissabte 19 de desembre a
la sala 1 de les instal·lacions del
Cercle Sabadellès.

Imatge d’una de les sessions del curs d’hipopressius
diafragmàtica, pulmonar i toràcica que ens ajudarà a rendir millor
en els entrenaments. Aquestes

sessions van tenir una bona acceptació i se n’esperen de noves
de cara al febrer.
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Gran festa en l’entrega de premis
dels Campionats Socials

E

l passat 21 de novembre es va celebrar a la Sala d’Actes l’entrega
anual de premis dels Campionats
Socials del Cercle Sabadellès, acte en el
qual són premiats els campions i finalistes
de cada una de les categories de tennis,
pàdel i natació. A més, també són premiats els equips que durant la temporada
han guanyat en les seves respectives lligues i campionats, així com també es distingeixen de forma individual esportistes
de l’entitat.
A continuació trobareu els resultats
de la present edició en cada una de les
categories dels campionats de tennis,
pàdel i natació:
Natació
-1a classificada 25m lliures, prebenjamí: Ivet Domingo.
-1a classificada 25m lliures, 25m
esquena i relleus, benjamí: Gemma
Solanellas.
-1a classificada relleus, benjamí:
Maria Calvo.
-1r classificat 25m lliures i relleus,
benjamí: Lucas Akierman.
-1r classificat 25m braça i relleus,
benjamí: Django Van den Bergh.
-1a classificada 50m braça, aleví:
Judith Venancio.
-1a classificada 100m braça, 100m
lliures, 100m estils i relleus, infantil:
Júlia Alsina.
-1a classificada 100m esquena i
relleus, infantil: Aina Escabia.
-1r classificat 100m braça i relleus,
infantil: Pau Casas.
-1r classificat 100m lliures, 100m
esquena, 100m estils i relleus, infantil:
David Lenguas.
-1a classificada 100m esquena,
infantil: Sara Martínez.
Pàdel
-1a masculina: Pere Reñé – César
Balairon (campions) i Adrián Vázquez –
Jordi López (finalistes).
-1a masculina consolació: Nacho
Mercader – Jordi Andreu (campions) i
Xavi Solera – Joan Sánchez (finalistes).
-2a masculina: David Hernández –
Oriol Sallent (campions) i Joan Molins –
Joan Molins (finalistes).
-2a masculina consolació: Roberto
Santos – Gerard Loarte (campions) i Sergi
Pérez – Jordi Rego (finalistes).
-1a femenina: Irene Moreiro – Sílvia
Molet (campiones) i Sílvia Mañero –
Andrea Berenguer (finalistes).
-2a femenina: Maria Luisa Hernández
– Alexia Serrallach (campiones) i Roser
Ramos – Maria Jesús Andreu (finalistes).
Tennis
-+40 masculí: Jordi Andreu (campió) i
Jaume Sardà (finalista).
-+40 masculí consolació: Joan García
(campió) i Nis Mateu (finalista).
-Absolut masculí: Mario Navarro
(campió) i Sergi Xalabarder (finalista).
-Absolut masculí consolació: Carlos
Marín (campió) i Robert Cortés (finalista).
-Absolut femení: Antonia Sillero
(campiona) i Bet Sallent (finalista).
-Dobles femenins: Antonia Sillero
– Sílvia Sardà (campiones) i Mònica
Gregori – Maria Montañés (finalistes).

-Júnior masculí: Joan Molins
(campió) i Sergi Moreno (finalista).
-Cadet masculí consolació: Adrià
Carretero (campió) i Arnau Puig
(finalista).
-Infantil masculí: Genís Sans
(campió) i Oriol Figuerola (finalista).
-Infantil masculí consolació: Oriol
Rodríguez (campió) i Pablo Noya
(finalista).
-Aleví masculí: Ton Garcia (campió) i
Pep Ortín (finalista).
-Aleví masculí consolació: Álvaro
Noya (campió) i Ferran Muñoz (finalista).
-Aleví
femení:
Anna
Soteras
(campiona) i Júlia Solanellas (finalista).
-Benjamí masculí: Albert Sánchez
(campió) i Martí Mateu (finalista).
-Benjamí
masculí
consolació:
Aleix Puertas (campió) i Ivan Martínez
(finalista).
-Benjamí femení: Ainhoa Sáez
(campiona) i Mireia Barqué (finalista).
-Benjamí femení consolació: Carla
Hevia (campiona) i Judith Garcia
(finalista).
Distincions
-Jugadors de pàdel: Enric Xapelli i
Bruno Barrientos, campions de Catalunya
+35.
-Jugadors de tennis: Carla Girbau,
campiona de Catalunya sub-15.
-Jugadores de tennis platja: Rosa
Sitjà i Pilar Escandell, campiones
d’Espanya.
-Equips de pàdel (capitans):
Campiones de la 12ª lliga interclubs
Set Ball, 1ª categoria: Olga Figueras.
Campions de la 3a Copa del Vallès
Absolut: Enric Xapelli.
-Equips de tennis (capitans):
Campions de Catalunya +30 per
equips: Bruno Barrientos.
Campions d’Espanya +35 per equips:
Bruno Barrientos.
Campiones de Catalunya Júnior
femení Argent per equips: Oriol Vallès.
Campions de Catalunya +35 per
equips: Héctor del Barco.

Social pàdel 1a categoria masculina

Campions dels campionats socials de natació

-Capitans i capitanes:
Tennis: Bruno Barrientos, Rosa
Portillo, Migüi de los Santos, Bet Sallent,
Àngela Herrero, Antonia Sillero, Jordi
Andreu, Mario Navarro, Alejandro
Serrano, Albert Guillén, Dolors Bernabeu,
Gemma Peralta, Xavi Suquet, Oriol Social de tennis juvenil
Vallès, Toni Camps, Marc Domingo, Joan
Carbonell, Miguel Alonso, Joan Carles
Riba, Mariona Aspachs, Àngels Solà,
Maria Segovia, Sergi Xalabarder, Héctor
del Barco, Anna Cuadras.
Pàdel: Joan Pere Ramoneda, Txus
Fernández, Xavi Santos, Marta Brugat,
Adrián Vázquez, Pere Blasco, Josep
Montañés, Marta Pascual, Mònica
Gregori, Pere Reñé, Sílvia Mañero,
Olga Figueras, Tomàs Moreiro, Alfons
Rodríguez, Esther Martínez, Mª Antònia
Prat.
Natació: Fabián Ferrari, Gina
Gerschcowsky, Soraya Hurtado, Alena
Popchanka, Gabriela Rodríguez, Fabio
Gerschcowsky, Isabel Ortiz.

Social tennis absolut masculí

Foto dels capitans dels equips de tennis
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SOCIAL
AGENDA
TENNIS
- Calendari segons la Federació Catalana de Tennis
PÀDEL
- Gener: Inici Lliga Estrelles Migdia
- Febrer: Inici equips del club a la Lliga Catalana
- Febrer: Torneig de Carnestoltes
- Març: Campionat de Catalunya per equips de 2a categoria
NATACIÓ
- Gener: Trobada d’equips de natació al CN Terrassa
- Febrer: Trobada d’equips de natació al CN Sabadell
- Febrer: Exhibició de natació sincronitzada
FUTBOL
- Calendari segons la Federació Catalana de Futbol
FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES
- 28 de gener, 19.15h: Màster de Pilates “Pilates for bones”
- 1 de febrer, 19.15h Màster Cardio-Tono “Desafia la gravetat”
- 3 de febrer, 19.15h: Master de Tono ZEN.
- 11 de març, 18.15h: Master BikeLates
- 15 de març, 18.15h: Màster Suspension training
TRIATLÓ
- 10 de gener: duatló de muntanya de Mataró
- 17 de gener: duatló sprint de carretera del Masnou
- 31 de gener: duatló sprint de carretera de Granollers
- 14 de febrer: duatló per equips del Prat i mitja marató de Barcelona
- 21 de febrer: duatló sprint de carretera d’Igualada
- 28 de febrer: duatló olímpica de carretera de Rubí
- 2 de març: duatló sprint de carretera de Cerdanyola
- 13 de març: marató de Barcelona
SOCIAL
- Febrer: Carnestoltes

La Castanyera visita els més petits
de les escoles esportives

U

n any més, la Castanyera
va fer acte de presència
a les pistes de tennis per
a poder gaudir d’una estona ben
divertida amb els alumnes de les
escoles esportives. Quan faltaven
pocs minuts perquè s’acabessin
les classes la Castanyera els va
reunir a tots per explicar-los una
rondalla i cantar i ballar tots junts
abans de repartir-los les tradicionals castanyes. Els nens i nenes
la van rebre ben il·lusionats i tots
junts van entonar la cançó: Quan
ve el temps de collir castanyes,
la castanyera, la castanyera ve
contenta de la muntanya amb la
cistella penjada al braç. La camisa li va petita, la faldilla li fa
campana, les sabates li fan cloccloc, i al ballar sempre gira així.

La castanyera repartint castanyes als més petits

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda el soci que ens ha deixat en aquest trimestre i acompanya el
dol de la seva família i amics:

Joventut Acumuluda:
una mica d’història

F

a dotze anys, un grup de
socis jubilats i aficionats
al tennis van organitzar
partits els dimarts i dijous als
matins, decidint les parelles amb
quatre branquetes -dues de llargues i dues de més curtes-. Començaren sent quatre, però poc a
poc el grup es va anar ampliant i
es convertiren en amics més en-

llà del tennis, organitzant sopars
i trobades ara ja freqüents. Ara
mateix el grup està format per
unes 25 persones. Tenen un himne, creat per Ramon Roca que
acaba així: Si el Cerclaire és bon
tennista, amb cabells ja blanquejants, no dubteu cridar amb força
Joventut Acumulada!

Alguns membres de Joventut Acumulada

			

MARIA TERESA OBRADORS MARIN

			08/08/1943		27/11/2015

Membres de la nova agrupació Joventut Acumulada
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NADAL

Visita de l’Ambaixador Reial, un
moment molt especial al Cercle

Campus de Nadal
El Cercle Sabadellès 1856 organitza els dies 23, 24, 28, 29,
30 i 31 de desembre i el 4, 5, 7 i 8 de gener una nova edició del
Campus de Nadal, coincidint amb les vacances escolars.
Durant aquest període, els petits tenen l’oportunitat de gaudir
de les activitats esportives que ofereix el Club -tennis, pàdel,
futbol, natació i multiesport-, alhora que s’ofereix un programa
d’activitats de caire més lúdic.
L’objectiu del Campus de Nadal és oferir una oferta esportiva per Nadal a la vegada que els més joves gaudeixen també
dels tallers que s’ofereixen.
Per a més informació, adreceu-vos a la Recepció del Club.

El Cercle solidari amb
la Marató de TV3

L

a visita de l’Ambaixador
Reial és una visita molt
especial per als socis del
Cercle, que el dia de Sant Esteve,
26 de desembre, podran fer entrega en mà de les seves cartes als
Reis Mags a l’Ambaixador, que
vindrà acompanyat del seu patge.
L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes, i podeu arribar una estona abans, vora les 11 del matí, ja
que tots junts agafarem forces per
a poder rebre’l: s’oferirà una xocolatada popular amb melindros
per a tots els assistents.
A les 12 del migdia arribarà
l’Ambaixador, que rebrà un per
un a tots els nens i nenes que li
duguin la carta amb els seus desitjos per a la màgica nit de Reis.
Recordeu que podeu utilitzar la
carta que trobareu a la contraportada d’aquest número del Diari
del Cercle.

Els més petits faran arribar la carta als Reis Mags mitjançant
l’Ambaixador Reial

Un any més, el Cercle es mobilitza per a la Marató de TV3, que
aquest any està dedicada a la diabetis i l’obesitat. Els dies 10,
11 i 12 de desembre tothom que participi en alguna activitat del
club, ja sigui tennis, pàdel, natació o activitats dirigides, podrà
fer la donació d’1€ per activitat. A més, a recepció es podran
adquirir les polseres solidàries “Fem un Cercle Solidari”.
Com sempre, tota la recaptació que el club aconsegueixi anirà
íntegrament destinada a la Marató.

Els dies 19 i 20 s’entreguen les
paneres dels tornejos de Nadal
El Cercle Sabadellès 1856 organitza les setmanes prèvies a
les festes els clàssics tornejos de Nadal, en les proves de tennis,
pàdel, canasta, dòmino, mahjong, petanca i pollastre.
El dissabte 19 de desembre a les 12h es farà l’entrega de les
paneres als campions i campiones de les diverses categories
dels campionats de tennis i pàdel.
El dia següent, diumenge 20, a les 12.30h es farà l’entrega
de les corresponents paneres als guanyadors dels diversos jocs
de taula i petanca. Els subcampions de totes les proves esmentades rebran lots de Nadal.

Gaudeix de les partides més
divertides per Nadal i Sant Esteve
Les partides de Quinto del Cercle ja són tot un
clàssic, un imperdible de Nadal. Aquest és a més
un joc ben típic del Vallès durant aquestes festes.
Durant els dies de Nadal i Sant Esteve
s’oferiran aquestes divertides partides de 18h a
22h, a la Sala de Jocs del Club. Aquestes estaran obertes al públic per a poder gaudir de tantes partides com sigui possible amb l’espera de
poder repartir bons premis i un munt de bons
moments.
Una de les característiques del Quinto són les
cantades del lloro, que sempre provoquen més
d’un somriure i la participació de la gent, sempre
disposada a gaudir del bon ambient i la diversió
de la bona companyia que hi trobareu al Cercle
Sabadellès.

Menús de Nadal al Restaurant del Cercle

