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BENVOLGUTS SOCIS 
I SÒCIES,

Una vegada més, tinc el goig de poder dirigir-me als socis 

i sòcies del nostre Club per a expressar-vos tot el que hem 

fet i pensem realitzar en un futur pròxim.

El nostre Club és per història i tradició, un dels més antics 

de Barcelona. Les ganes de millorar les instal-lacions i estar 

pendent de les demandes del socis, fa que siguem un Club 

viu i amb ganes de millorar constantment. 

Fent menció de la millora de les instal-lacions, acabem de 

finalitzar les obres de les últimes pistes de pàdel, situades a 

l’antiga pista 9 de tennis. 

També s’ha posat un sobresostre al gimnàs per evitar les 

filtracions de l’aigua quan plou torrencialment.

Les ganes de tenir un Club sempre al servei del soci, fa que 

les altres entitats esportives del món del tennis i pàdel ens 

mirin com un mirall per igualar-nos. 

Un dels compromisos d’aquesta Junta Directiva és poder 

celebrar el 75è aniversari de vida del nostre Club, així com 

l’entrega d’insígnies de 25 o 50 anys respectivament a 

aquells socis que per antiguitat en són mereixedors. Opor-

tunament sereu informats de les diferents activitats que es 

faran per commemorar aquesta celebració.

En aquests moments, estem treballant per la sisena edició 

del Campionat de tennis que actualment és un dels tornejos 

femenins més importants que es fan a Catalunya.

Us convidem a continuar gaudint de l’Hispano ja que des-

prés de molts esforços hem aconseguit ser el punt de troba-

da per disfrutar de l’esport, de la gastronomia i de l’amistat. 

Aprofito aquestes línies per desitjar-vos que tingueu unes 

bones festes en companyia de les vostres famílies.

Pau, amor i felicitat.

CARTA DEL PRESIDENT

Sr. Josep Mª Garcia i Maranges
PRESIDENT DEL CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS
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HISTÒRIA DEL CLUB
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Recull de petites imatges per recordar els participants d’alguns dels tornejos on 

el nostre Club competia, rememorar les festes infantils de Reis, l’enderrocament 

del mur de frontó i mostrar una foto del pavelló on es disputava la lliga nacional 

i el campionat d’Europa de Vòlei, sense oblidar els entrenaments i partits dels 

equips de bàsquet femení.

A l’any 1990 es va celebrar el GRAN PREMI ARTIACH. Equips guanyadors alevins-infantils masculí i femení.

90
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Jugadors de l’Hispano al torneig 
ARTIACH a l’any 1990

Antic pavelló del nostre Club 
amb el seu sostre d’uralita

A l’any 1991, els fills i 
filles dels nostres socis ja 
feien la carta als Reis

5



L’ENTREVISTA

SILVIO ELÍAS

D’EMPRESARI  
D’ÈXIT A LES  
ALTES ESFERES  
DEL BARÇA

A Catalunya, el cognom Elías es sinònim d’empresari d’èxit. 

Llicenciat en dret. Va ser conseller delegat de 

Caprabo. Actualment és fundador del projecte 

Veritas, accionista d’una empresa líder 

en aplicacions mòbils, propietari del 

primer hotel ecològic d’Espanya 

situat a Vallromanes, accionista del 

restaurant japonès Carlota Akaneya, 

president de la cadena de gimnasos 

Duet Fit, inversor d’energies 

renovables, fotovoltaiques, eòliques, 

i membre més antic de l’actual 

Junta del FCB.
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MOLTES INVERSIONS I MOLT DIVERSES. NO TOT S’HA DE POSAR AL 

MATEIX CISTELL?

Després d’estar vinculat tota la meva vida al món de l’ali-

mentació, el meu fill gran va engegar el projecte Veritas. A 

la nostra família sempre hem tingut una vocació molt im-

portant amb el respecte, l’ecologia, el medi ambient. Aquest 

codi o empremta familiar fa que moltes de les inversions 

vagin pel mateix camí: energies renovables, hotel ecològic, 

projectes de recerca al món de la sanitat, els gimnasos Duet.

NO TOT EMPRESARI ESTÀ VINCULAT AL FCB. QUAN DÓNA EL PAS O 

COM VA SER LA SEVA VINCULACIÓ AMB EL FUTBOL? I AMB EL BARÇA?

La meva vinculació amb el futbol és des de que vaig néixer. 

Ja anava al camp vell de Les Corts a les faldes del meu pare. 

Sóc soci del Club des del dia que es va inaugurar, el dia de la 

Mercè de l’any 1957. I responent a la teva segona pregunta, 

entro a la junta directiva amb en Sandro Rosell al 2010. 

QUINA ÉS L’ESSÈNCIA QUE EL FCB HAURIA DE REPRESENTAR?

Vehicular l’esport als joves de Barcelona i Catalunya i,  

representar la ciutat al món. 

VOSTÈ ESTÀ AL CÀRREC DEL BARÇA B? QUÈ ENS ESPERA AQUESTA 

TEMPORADA? QUINES SÓN LES FITES?

Les fites són com sempre. Aconseguir la millor formació 

dels jugadors i tenir-los a punt perquè el primer equip pu-

gui disposar de grans futbolistes. Aquest any ens espera 

probablement una molt bona temporada i, a més a més, si 

tenim la sort podríem aconseguir l’ascens.

VOSTÈ ÉS UN EMPRESARI INDISCUTIBLE. HA TINGUT AL SEU CÀRREC 

MOLTES PERSONES I SEGUR QUE HA HAGUT DE FORMAR EQUIPS 

TANT A L’ÀMBIT EMPRESARIAL COM AL FUTBOLÍSTIC. SI FÉSSIM EL 

JOC DE LES DIFERÈNCIES, QUINES SERIEN LES SEMBLANCES? 

Hi ha moltes coincidències perquè tots són humans. No per-

dem de vista que els jugadors són persones joves que es 

dediquen a l’esport. I segurament, si parlem del món pro-

fessional, les persones normalment són més adultes. Una 

diferència entre el món empresarial i el futbolístic seria que 

en el món del futbol, la visió es més a curt termini. El futbo-

lista està pensant en la propera temporada, el contracte o 

en el pròxim partit i en el món professional, no miren tant la 

propera comanda, però es evident que el projecte personal 

i laboral ha de ser a llarg termini. 

ÉS MÉS DIFÍCIL LIDERAR UN EQUIP DE TREBALL QUE UN EQUIP DE  

FUTBOL?

No. No és més difícil. Amb una mica de sentit comú i una 

mica de mà esquerra, no hi hauria d’haver cap problema. 

DIUEN QUE L’ESPORT INDIVIDUAL I EM REFEREIXO AL TENNIS, ES 

MÉS DIFÍCIL I COMPETITIU QUE EL FUTBOL? 

Tots els esports són difícils. Aconseguir ser el millor en 

qualsevol disciplina és molt complicat i existeix molta com-

petència. La diferència podria ser que en els esports indivi-

duals hi ha un punt més de sacrifici que no pas en un esport 

col·lectiu, en el qual un mal dia d’un jugador pot ser com-

pensat per l’equip. 
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LA VEU DEL SOCI

EM COMENTEN QUE ÉS EL PROPIETARI DE ‘LA CASA DE LA ESTILO-

GRÀFICA’. ENS PODRIA EXPLICAR ELS COMENÇAMENTS D’AQUEST 

EMBLEMÀTIC ESTABLIMENT?

El fundador va ser el meu pare. Va adquirir el local quan 

molta gent marxava a la guerra. De fet, primer va llogar 

un local al C/ Fontanella, 19 i anys més tard, a l’any 1938 va 

comprar el local del costat.

ENTENC QUE ELS SEUS PARES VAN MARXAR FORA D’ESPANYA?

El meu pare és gallec i quan tenia 18 anys, per allà a l’any 

1910, va esclatar la guerra del Marroc. El meu pare no volia 

anar i el van posar de polissó a un vaixell direcció a Cuba. 

Allà va viure tota la seva joventut i una de les seves amis-

tats era un italià que tenia una botiga d’escriptura. D’aque-

lla amistat, el meu pare va fundar la nostra botiga. 

VA TORNAR A ESPANYA. 

Si. El meu pare va tornar a Barcelona gràcies a una amnis-

tia del Primo de Rivera. Podien regressar sense cap multa 

ni càstig. Un cop a Espanya, dóna una volta per diferents 

ciutats i es queda definitivament a Barcelona.

“LA CASA DE LA ESTILOGRÀFICA”, VA SER UN ESTABLIMENT MOLT 

ESPECÍFIC I EXITÓS. ANYS ENRERE, GAIREBÉ TOTHOM ESCRIVIA A 

MÀ. ENS PODRIA EXPLICAR EL CANVI EN EL MODEL DE VENDES? 

El model de negoci ha canviat moltíssim. La nostra espe-

cialitat eren les plomes estilogràfiques, encara que també 

veníem bolígrafs de tota mena. Fa anys teníem 8 empleats, i 

actualment està el meu fill, en Roberto, la meva filla, l’Alícia, 

el meu nebot, el meu germà i jo. 

AVUI DIA, NO ENS SEPAREM D’UN ORDINADOR NI DEL TECLAT, I SI 

HEM DE PRENDRE NOTES, AGAFEM UN BOLÍGRAF QUALSEVOL. PO-

DRIA SER QUE TENIM EL PREJUDICI QUE ESCRIURE EN PLOMA ÉS 

MOLT CAR I ELITISTA?

És cert que antigament teníem grans per-

sonatges com a clients. Però hi han plomes 

per 12 euros.

ENS PODRIA NOMENAR ALGUNS DELS SEUS 

CLIENTS?

La Família Godó, en Quim Monzó, en Gila, en 

Josep Maria Puyal... 

VOSTÈ ESCRIU EN PLOMA?

A la feina utilitzo bolígraf i per coses més per-

sonals utilitzo la ploma. Una Montblanc.

QUINA ÉS LA MILLOR PLOMA SEGONS LA SEVA OPINIÓ?

Montblanc tothom la coneix encara que hi han altres mar-

ques amb la mateixa qualitat. Watermann, Sheafer.

També hi ha plomes de col·lecció dedicades a personatges 

de la història. La dedicada a Hemingway pot costar 800 

euros i, 6000 euros, la ploma de luxe dedicada a Cervantes.

ROBERT CANDALES BARRERA
SOCI 2425
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BERRUGUETERA I HISPANO. QUINA CONNEXIÓ HI HA?

Jo sóc Berruguetera. He viscut tota la vida a aquest ca-

rrer. L’any 1971 em vaig fer sòcia junt amb el meu marit i  

considero que he sigut una de les persones que més socis 

d’aquest carrer ha portat. Hi havia famílies que tenien fins 

a 5 fills. T’imagines més de 80 persones del mateix carrer 

anant a l’Hispano?

SI, SI!! M’HO IMAGINO. TOTA UNA DESFILADA. 

Veníem a jugar a petanca i més tard a sopar. Això significa-

va que ens passàvem gairebé el dia sencer dintre del Club. 

Els nostres fills també feien activitats. Abans era un Club 

familiar.

ARA NO ÉS UN CLUB FAMILIAR?

No té res a veure. Ara seria inimaginable fer el que fèiem. 

Els temps han canviat.

EXPLIQUI’NS ALGUN RECORD.

Veníem les nits dels caps de setmana, posàvem musica, ba-

llàvem a la terrassa i érem per unes hores els propietaris de 

la cafeteria. El Sr. Carretero ens deixava les claus del bar i 

nosaltres ens preparàvem els àpats i la confiança era màxi-

ma. Al dia següent, li havíem fet la llista de les begudes i tot 

allò que havíem agafat per fer el pagament.

COM VEU ARA EL CLUB?

Gracies a les persones que hi treballen, l’èxit del torneig de 

tennis femení i el creixement del pàdel, veig que el Club ha 

millorat molt. Agrair especialment la tasca de la Carmeta, 

sempre tan propera als socis. 

MARIANGELA 
JENIU
SÒCIA 4166
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LA VEU DEL SOCI

MÉS DE 5 DÈCADES COM A SOCI.

Em vaig fer soci del Club l’any 1968, amb un grup d’unes 

20 persones que ens agradava el tennis i jugàvem els caps 

de setmana a Castelldefels, o altres indrets, en pistes de 

lloguer. Per una amistat vam considerar fer-nos socis de 

l’Hispano Francès i ho vam tirar endavant. I d’això, com es 

veu, ja fa més de 50 anys.

TENNIS, TENNIS I MÉS TENNIS. DIUEN QUE TAMBÉ ÉS UN GRAN ES-

QUIADOR.

Ser soci d’un club de Tennis a Barcelona ens va permetre, 

a la majoria del grup, poder jugar entre setmana i satisfer 

en major mesura la passió que sentíem per aquest 

esport, que compaginava amb el futbol i amb l’esquí, 

una altra passió, que aquesta si, he mantingut fins els 

74 anys.

PER LA SEVA RESPOSTA, INTUEIXO QUE EL TENNIS NO L’HA 

MANTINGUT...

Malauradament, fa uns 20 anys que vaig haver de 

deixar de jugar al tennis per problemes articulars. Lla-

vors, i a partir de quan em vaig jubilar, em vaig dedi-

car a jugar al dòmino de tant en tant, que és l’esport 

més violent que practico en aquests moments. Farà 

dos anys vaig organitzar un Campionat de Dòmino per 

parelles i el vam acabar guanyant junt amb la meva pa-

rella, en Jaume Portas, i jo (sense trampes...!)

 

ÉS MEMBRE DEL COMITÈ DISCIPLINARI. ES POT DIR QUE ÉS UN HOME 

AMB UN SENTIT AMPLI DE GRANS PRINCIPIS?

Fidel als principis olímpics. Com va dir el Baró de Coubertin 

“Lo important és participar”. Això vaig fer jo. Participava 

en tot però no guanyava res... excepte consolacions.

M’agradaria remarcar que em sento satisfet de la perti-

nença al Club i de la fidelitat mantinguda al llarg dels anys. 

Vull agrair als Presidents i les diferents directives que ha 

tingut l’entitat, la seva dedicació, esforç, sacrifici personal 

i familiar, en bé del Club i de la transformació soferta espe-

cialment els darrers anys. Algú ho havia de dir!

DANIEL PRATS 
I CLIMENT
SOCI 3111
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Classe A. Just like you. 
Un cotxe que fa parlar i amb qui parlar. 
Condueix un Classe A amb sistema 
d’intel·ligència artificial MBUX i un 
caràcter tan propi com el teu.
Tria entre la versió més compacta i 
esportiva, o la nova versió Sedan, amb 
més maleter i espai interior.

Consum mixt (l/100 km): 4,6-5,0.
Emissió CO2 (g/km):  121-133 
(NEDC 103-105). 

1Exemple de Renting amb Mercedes-Benz Complete per a un Classe A180 d Compacte per 295 € al mes IVA inclòs, aportació inicial de 10.546,33 € IVA inclòs, a 48 
mesos i 20.000 km. 2Exemple de Renting amb Mercedes-Benz Complete per a un Classe A180 d Sedán per 295 € al mes IVA inclòs, aportació inicial d’11.167 € IVA 
inclòs, a 48 mesos i 20.000 km. 3Ambdues ofertes inclouen canvi automàtic 7G-DCT, AMG Line i Paquet Prèmium i són vàlides fins al 30/11/2019 per a clients més 
grans de 31 anys. No inclouen pneumàtics. Permanència mín. 24 mesos. Mercedes-Benz Complete és una marca comercialitzada per Mercedes-Benz Renting, SA. Els 
models visualitzats poden no correspondre amb els ofertats. Més informació a www.mercedes-benz.es 

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Paseo Bonanova 13-25. 08022 BARCELONA. Paseo San Gervasio, 39. 
08022 BARCELONA. Tel.: 93 211 60 00. www.autobeltran.mercedes-benz.es

295€/mes

Classe A 180 d en 48 quotes. 
 Amb canvi automàtic 7G-DCT, AMG Line i Paquet Prèmium. 

Renting Complete amb assegurança, garantia i manteniment2. 
Aportació  inicial Classe A Compacte: 10.546,33€1.
Aportació  inicial Classe A Sedán: 11.167€2.



QUAN COMENÇA EN EL MÓN DEL TENNIS?

Els meus pares eren socis del Club Barcino i jo començo a 

jugar als vuit anys a l’escola. 

SI M’HAGUÉS D’EXPLICAR QUI ÉS VOSTÈ EN DOS LÍNIES...

Una persona vinculada al tennis de tota la vida. Crec que 

la meva filosofia de vida està influenciada pels valors que 

promou aquest esport.

EL NOSTRE CLUB VA SER SEU OLÍMPICA AL 92. QUÈ RECORDA 

D’AQUELLS JOCS?

Recordo que hi havia pistes d’entrenament a l’Hispano però 

principalment jo estava a les oficines centrals. 

Es cert que els Jocs Olímpics de la teva ciutat són especials 

però cada Joc té les seves particularitats. He estat a vuit 

Jocs Olímpics, tres d’ells com a membre de la Federació  

Espanyola i 5 anys amb la Federació Internacional. 

HE VIST FOTOS ON VOSTÈ ESTAVA AMB EL REI, AMB LA REIALESA 

BRITÀNICA. DE QUÈ SE SENT MÉS ORGULLÓS?

Conèixer gent rellevant no és un tema que em faci sentir 

especial. El que realment em produeix satisfacció són les 

raons per les que estava allà. Quan estava amb el Rei era 

perquè havíem guanyat la Copa Federació i era la primera 

vegada que Espanya ho aconseguia.

QUÈ OPINA DE LA NOVA COPA DAVIS?

No estic d’acord que s’eliminin les eliminatòries i tampoc 

que la nova final estigui inspirada en el campionat del món 

de futbol. Crec que li manca la vinculació entre el país equip 

JOAN  
MARGETS
Dirigent de prestigi internacional. Lluitador per la independència de l’esport. 

Comença a treballar a la ITF a l’any 1991 com a membre del consell directiu. Set 

anys més tard, sota la presidència de Francesco Ricci Bitti, es converteix en 

vicepresident executiu fins al 2015. Va presidir les comissions de la Copa Davis, el 

circuit masculí i el tennis en cadira de rodes. 

PARLEM DE TENNIS
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i el país com a seu. És cert que és més còmode pels juga-

dors, però perds el contacte amb el públic.

VA SER L’IMPULSOR DEL CPR (COURT PACE RATING)? ENS HO PODRIA 

EXPLICAR, SI US PLAU?

El CPR és un rati per a regularitzar les superfícies als tornejos 

i evitar que les pistes fossin excessivament ràpides o lentes.

A finals dels anys 90, la reglamentació sobre les superfícies 

de les pistes artificials gairebé era inexistent. No estava prou 

definida, i depenent dels jugadors que hi havia, els propis 

organitzadors del torneig posaven diferents superfícies 

perquè la pilota anés més ràpida o més lenta. Li havíem de 

posar fil a l’agulla a aquesta manca de regulació. 

I ES VAN POSAR A TREBALLAR...

Molta gent va participar, i els laboratoris tècnics ens feien 

tot el tema més matemàtic. Amb un canons es tiraven pilo-

tes. Un cop la pilota rebotava i perdia velocitat, es mesurava 

el percentatge d’aquesta pèrdua i es van posar uns intervals 

de confiança. 

EL NOSTRE CLUB ORGANITZA UN TORNEIG DE TENNIS. QUINA OPINIÓ 

TÉ SOBRE EL TENNIS FEMENÍ?

És el primer esport femení del món. El més important. 

Veig un problema i és que les persones confonen força amb 

qualitat. Jo defenso el tennis femení. 

OPINIÓ CONTUNDENT.

Si repassem les deu atletes més reconegudes, sobresurten 

tennistes com la Serena Williams o la Maria Xaràpova.

AGAFAR COM A REFERÈNCIA A RAFA NADAL ÉS COMPLICAT.  
NO GENEREM FRUSTRACIÓ I EXPECTATIVES MOLT ALTES

II TROFEU MANUEL ALONSO

CAMPIONAT D’ESPANYA, BARCELONA 1968
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TORNEIG ITF
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Sumem reptes any rere any. El CEHF ha superat de manera 

excel·lent la tercera edició del Trofeu Internacional Ciutat 

de Barcelona i 5ena edició del ITF Women World Winner. En 

aquesta 5ena edició, ens vam superar apujant els premis 

a 60.000$ gràcies al recolzament incondicional d’entitats 

públiques, la RFET, el nostre col·laborador principal AGBAR 

i, diferents col·laboradors que fan que el torneig tingui con-

tinuïtat i posi al nostre Club com a referent del tennis feme-

ní. La nostra aposta des del principi. 

Mitjans de comunicació escrits, les nostres xarxes socials, 

retransmissió per streaming i en directe pel canal de tele-

visió, ESPORTS 3, fa que sigui una realitat i denota la con-

fiança al nostre torneig.

Un dels objectius del torneig és donar a conèixer a jugado-

res del nostre país i ha quedat palès que un total de 13 de 

les 32 jugadores registrades en la ronda preliminar eren de 

casa. La Irene Burillo, l’Andrea Lázaro, la Marina Bassols, 

la Yvonne Cavallé, l’Alicia Alegre, la Esther López, la Lucía 

Santos, la Rebeka Masarova, la Nadja Bay, l’Aran Teixidó, la 

Lucía Cortez, la Júlia Payola i la Nora Ayala. 

L’any passat, al 2018, l’Aliona Bolsova va ser finalista del 

nostre torneig. Mesos després ha sigut la revelació del Ro-

land Garros. El Club se sent orgullós de donar oportunitats 

a les futures estrelles del tennis femení i estem agraïts de 

poder veure-la a les nostres grades seguint el campionat. 

“Aquest torneig em porta molt bons records. Va ser un dels 

triomf americà a la tercera edició 
del Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona i 5ena edició del nostre ITF. 

Allie Kiik,
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TORNEIG ITF

primers on vaig assolir la final l’any passat, moment des 

del qual vaig començar a pujar molt al rànquing. Ara vinc 

d’unes setmanes que han estat un veritable regal per a mi 

i estic molt feliç. Toca seguir treballant des de ja mateix en 

la temporada de gespa, perquè encara queda molta feina 

per fer.”

La final de dobles es va disputar la tarda del divendres en-

tre les japoneses Kyoka Okamura-Moyuka Uchijima i les ju-

gadores espanyoles Marina Bassols-Yvonne Cavallé. Aques-

tes últimes van perdre el partit per 7-6 i 6-4. Les japoneses 

es van imposar i van rebre els grans trofeus. 

La gran final individual del Ciutat de Barcelona va tenir 

lloc el diumenge dia 16 de Juny a la pista central del nostre 

Club. Allie Kiik i Cagla Buyukakcay van protagonitzar la final 

amb estils ben diferents, però amb victòria americana: 7-6 

(3) / 3-6 / 6-1. Si be l’estil de joc de l’americana Allie Kiik 

eren serveis i dretes potents junt amb un tennis d’atac, la 

seva companya, la turca Buyukakcay, tenia una mentalitat 

forta, físic potent on buscava punts llargs per desgastar a 

la seva rival. 
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PALMARÈS DEL “TORNEIG WWW” I “TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA”

INDIVIDUAL DOBLES

2019 Allie Kiik, (USA) Kyoka Okamura - Moyuka Uchijima (JPN)

2018 Estrella Cabeza-Candela (ESP) Jessica Ho (USA) - Xiyu Wang (CHI)

2017 Daniela Seguel (CHI) Montserrat González (PAR) - Silvia Soler-Espinosa (ESP)

2016 Oceane Dodin (FRA) Georgina García (ESP) - Andrea Gámiz (VEN)

2015 Myrtille Georges (FRA) Aliona Bolsova (ESP) - Gaia Sanesi (ITA)

Allie Kiik reconeixia la importància de guanyar aquest tor-

neig després de superar un melanoma a l’any 2017. “Es 

tracta del torneig amb més entitat que guanyo des del meu 

retorn a les pistes. Però té fins i tot més valor si considerem 

les dues duríssimes setmanes que estic encadenant. Ara 

toca recuperar i començar a treballar en la gira de gespa 

a Anglaterra”. 

D’altra banda, Buyukakcay reconeixia el mèrit de l’ame-

ricana. “Tot i que avui no he estat tan encertada com en 

aquests dies, tanco una molt bona setmana. Aprofito per 

felicitar l’Allie, que és una inspiració per a mi i per a totes 

les persones que respirem tennis. Veure-la jugar a aquest  

nivell després de la difícil malaltia que ha superat té un mèrit  

extraordinari”.

Agrair des del Club tot el suport per a fer possible aquest 

torneig tan important i emblemàtic. Sumem reptes!
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ELS NOSTRES COL·LABORADORS

IVS IBERICA ÉS UNA DE LES EMPRESES QUE DES DEL PRIMER DIA HA 

CREGUT EN EL NOSTRE PROJECTE. ANY QUE PASSA, ANY QUE REBEM 

MÉS AJUDA. QUI ÉS IVS IBERICA?

És una companyia d’arrels italianes fundada pel Sr. Ceseare 

Cerea que, després de múltiples transformacions es con-

verteix en IVS Group. Cotitza a la borsa de Milà i és el segon 

operador Europeu de vending. A l’any 96 vam apostar per 

Espanya i avui dia estem dintre del top 5 amb empreses pe-

tites o macro corporacions de més de 10.000 treballadors. 

PREGUNTA OBLIGADA. ESTIC ENTREVISTANT A GIUSEPPE CEREA. EL 

FUNDADOR PORTA EL MATEIX COGNOM QUE VOSTÈ. EL SEU ACCENT 

EL DELATA. ES ITALIÀ. ÉS EL DIRECTOR GENERAL. HI HA ALGUNA 

CONNEXIÓ?

Ceseare Cerea és el meu oncle, germà del meu pare. 

NO HI HA DUBTE QUE HA FET UNA GRAN FEINA I S’HA OBERT EL 

SEU PROPI MERCAT. AL NOSTRE CLUB ES PODEN VEURE LES SEVES 

MÀQUINES. HI HA NEGOCI AL MÓN ESPORTIU?

No hi ha gaire negoci. De fet, no hi ha molts productes es-

pecífics per al vostre sector que es puguin distribuir mit-

jançant el vending. A les nostres màquines del Club, un dels 

productes de major venda és l’aigua. Els esportistes, quan 

volen comprar algun producte específic, tenen el costum 

d’anar directament a botigues especialitzades. Molta gent 

interpreta que a una màquina de vending els productes són 

menys saludables i la tendència és exactament a la inversa. 

PER NO TENIR GAIRE NEGOCI AL NOSTRE CLUB, ENCARA LI HAURÍEM 

D’ESTAR MÉS AGRAÏTS. ÉS UN DELS MILLORS COL·LABORADORS.

Apostes pel tennis com podria haver apostat per qualsevol 

altre esport. És cert que el tennis m’agrada des de ben petit. 

És un esport que el pots practicar sol, competeixes amb tu 

mateix. Però realment no et puc donar una explicació o raó 

més concreta. També apostem pel pàdel i altres esdeveni-

ments. Tenim una visió integral i vull que Ivs Iberica sigui 

una empresa solidària sense que tingui a veure l’aspecte 

publicitari o si guanyem o perdem diners. Creiem en pro-

jectes com el vostre, amb la marató de TV3, oferint regals a 

nens de la Vall d’Hebron... 

PERQUÈ APOSTA PEL NOSTRE CLUB I PEL TENNIS FEMENÍ? 

La meva amistat amb el president ha influït molt i que sigui 

femení em dóna igual si el partit és emocionant.

EL TENNIS EN GENERAL ESTA PATINT GRANS CANVIS AMB L’ENTRADA 

DEL PÀDEL. EL VENDING SEMBLA QUE PATIRÀ GRANS CANVIS AMB 

LA ENTRADA DE LES NOVES LLEIS. COM VEU LA SEVA EMPRESA EN 

UN FUTUR?

Hem crescut de forma constant, adaptant-nos a cada mo-

ment a les circumstàncies del mercat. En aquests moments 

ens hem d’afrontar a qüestions mediambientals i de soste-

nibilitat. El vending és el reflex del que la societat demanda. 

Igual que el pàdel amb el tennis.

GIUSEPPE CEREA, 
aposta per cinquè any 
consecutiu com un dels 
màxims col·laboradors 
privats del nostre 
torneig.

Ivs Iberica és la segona em-

presa de vending a nivell Eu-

ropeu i un dels màxims col·la-

boradors del nostre torneig. Cap any ha defallit i des del 

primer moment va apostar pel nostre torneig. Assegura 

que un bon partit de tennis femení no té res a envejar 

amb un partit de tennis masculí. 
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NOTÍCIES DEL CLUB
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IÓ L’any 1979, un grup d’amics jugaven partits de futbol 

sala de manera esporàdica. La iniciativa de dos d’ells 

va plantejar l’opció d’efectuar un partit setmanal, els 

dimecres al migdia. Aquesta iniciativa va tenir un 

gran suport de la Junta Directiva del Club, presidida 

pel Sr. Jaume Llauradó, que va formar part del grup 

fundacional.

Per formar part d’aquesta Penya es van establir de-

terminades condicions d’obligat compliment: dispo-

nibilitat horària, compromís, amistat i que fossin par-

tits plens d’esportivitat, companyonia i passió.

Es va redactar un reglament de règim interior molt 

sever, amb diversos tipus de sancions. A l’efecte de 

complir amb aquests requisits, es va implantar que 

després del partit, tots els integrants de la penya di-

narien junts i, si durant la trobada s’havien produït 

situacions conflictives, les mateixes es tractarien i es 

resoldrien a taula.

Es van constituir òrgans de govern per fer complir 

les condicions fundacionals del grup, així com el 

reglament de règim intern. Inicialment existien les 

figures de president, secretari-tresorer i àrbitre. Ac-

tualment s’han incorporat les del seleccionador i el 

d’estadística.

Durant aquests 40 anys hi ha hagut diverses lesions 

greus, totes elles sense xoc ni contacte entre juga-

dors, tots recuperats i incorporats al grup.

1993: Sr. Enric Prats - Taló d’Aquil·les

1994: Sr. José Luis Rodríguez - Infart de miocardi

2002: Sr. Joan Pujó - Trencament del Tíbia i Peroné

2007: Sr. Santi Ballesté - Infart de miocardi

Al llarg de tots aquests anys i, després del cafè, 

s’efectuen dues votacions. Premis taronja i llimo-

na, que valoren el comportament des de l’arribada 

al Club, als vestidors, mentre es juga a futbol i a la 

taula. El secretari porta el control estadístic de les 

votacions i dues vegades l’any, una per Nadal i una 

altra al començament de l’estiu, es fa un dinar es-

pecial on s’entreguen els premis. Darrerament s’han 

incorporat els premis de màxim golejador i porter 

menys golejat, així com el de competitivitat.

El passat 5 de juliol, va tenir lloc la celebració del 40 

aniversari, amb un sopar amenitzat per “LA BANDA 

DE LA SOCI”, del qual forma part un integrant del grup.

Aquests 40 anys no són el final del trajecte ja que 

el compromís, les votacions, l’amistat, la passió, l’es-

port, compartir taula, i les noves incorporacions, fa 

que la Penya Migdia estigui molt viva i plena de nous 

projectes.

Des de la Penya, volem recordar als membres que ja 

no estan amb nosaltres, en Jaume Llauradó, en Car-

los Calvo, en Pere Pons, en Manel Gràcia, en Manuel 

Campos, en Jordi Fortino i l’Orlando Martín (q.e.p.d).

Agrair des del Club el compromís de l’Enrique  

Muniesa per fer possible el redactat de la història de 

la Penya i les fotos facilitades.

40 ANYS DE LA “PENYA MIGDIA”
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D’esquerra a dreta part superior: Jordi Fortino, Enric Prats, Enric 
Muniesa. D’esquerra a dreta part inferior: Orlando Martín, Ricard 
Costa, Jaume Llauradó, José Luis Rubau.



Volem felicitar a la nostra sòcia Lluïsa Rexach per 

haver-se proclamat Campiona de Catalunya +60 al 

Real Club Polo de Barcelona. 

Moltes felicitats! Fem Hispano.

Enhorabona al nostre equip femení de pàdel de di-

visió d’honor per haver-se proclamat semifinalistes 

a la Copa Catalunya. Torneig celebrat l’últim cap de 

setmana de setembre al Club Ekke (Lleida). 

L’equip va estar format per 6 jugadores, dues d’elles 

lesionades. L’esperit de superació va fer que el pri-

mer partit el guanyessin per 2-1 contra el Club Euros-

port A de Tarragona. Finalment, a la tarda, el Club de 

Tarragona va guanyar a l’Hispano per 3-0. Ànims a 

les jugadores!!

Mesos enrere, el nostre Club va apostar per obrir la 

nova secció de Tennis Taula amb una gran exhibició 

amb en Pep Palés (8 vegades campió d’Espanya) i en 

Li Qi (campió del món amb la selecció xinesa). 

L’Hispano ha treballat per organitzar el 1er Campionat 

de Tennis Taula. 

Esperem als campions a la pròxima revista!

C
A

M
P

IO
N

A
T

S

LLUÏSA REXACH. CAMPIONA  
DE CATALUNYA +60

DIVISIÓ D’HONOR PÀDEL FEMENÍ.  
SEMIFINALISTES COPA CATALUNYA

PRIMER CAMPIONAT DE  
TENNIS TAULA AL CEHF
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NOTÍCIES DEL CLUB

El divendres 25 d’octubre el nostre Club va celebrar 

la castanyada amb un sopar ben aterridor. 

Per un dia, l’Hispano va estar encantat. El pàrquing 

es va convertir en un cementiri, van poder veure 

personatges penjats dels arbres, però l’encanteri i 

les ganes de gaudir, va convertir la celebració de la 

castanyada en una exitosa festa. 

CASTANYADA I SOPAR TERRORÍFIC A L’HISPANO
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VOSTÈ VA NÉIXER A TARRAGONA I SE’N VA ANAR A VIURE A BARCELONA. 

QUAN VA FER AQUEST CANVI?

A l’any 58. En aquells anys el meu poble no oferia gaires 

possibilitats de feina i vaig decidir provar sort a Barcelona. 

La primera idea, suggerida per un jugador del Barça (Vi-

cedo) que jugava amb nosaltres durant l’estiu, era fer una 

prova per a jugar a futbol amb el Guinardó. Va ser quan vaig 

conèixer a la meva dona i vaig decidir canviar de plans.

CANVIS?

Després d’algunes feines vaig entrar a treballar al grup Es-

trada on vaig arribar a ser Director Comercial. Això va re-

presentar per a mi una obertura, el coneixement d’una gran 

empresa i un nou camí a la meva vida. Vaig poder conèixer 

gent molt interessant vinculada amb el món empresarial 

i vaig poder treballar amb excel·lents companys de feina, 

amb alguns dels quals encara tinc relació, com per exemple 

en Carles Sendrós, gran persona i amic. També em va donar 

l’oportunitat de conèixer i practicar un nou esport que fins 

aquell moment no havia practicat mai: el tennis. 

VA CONÈIXER EL TENNIS GRÀCIES A L’EMPRESA EN LA QUE TREBALLAVA? 

Si. Aquesta empresa va promocionar campionats de tennis 

entre els treballadors per afavorir la relació entre ells, en 

els quals vaig participar diverses vegades, aficionant-me a 

la pràctica d’aquest esport i guanyant algun cop.

QUAN CONEIX EL CEHF?

L’any 76 vaig fundar, juntament amb quatre socis més, l’em-

presa Mundiconfort, SA, relacionada amb mobiliari i disseny 

d’interiors. Aquell mateix any, em vaig fer soci d’aquest 

Club, l’Hispano Francès, on jugava a tennis i a futbol sala 

dos dies a la setmana.

EL VEIEM PEL CLUB SEMPRE DINÀMIC, AMUNT I AVALL. 

Jo sóc una persona molt activa. A mesura que ha anat pas-

sant el temps m’he anat implicant cada cop més en el seu 

funcionament i activitats, sobretot pel que fa a l’organitza-

ció i en concret en el tema de festes i restaurant. A més de 

treballar molt i de fer esport, també m’ha agradat sempre 

l’art i, dintre de les seves modalitats, la pintura. 

COMENÇA A PINTAR UN COP S’HA JUBILAT?

No. És una afició que he anat mantenint al llarg de la meva 

vida i a la qual li he dedicat més temps des de que em vaig 

jubilar, a l’any 2001. És estimulant veure com un paper o 

tela en blanc va cobrant vida i en ella es va fent real la idea 

que abans tenies al cap. Els temes amb els quals gaudeixo 

més pintant és el paisatge i el retrat. 

Quan pinto m’oblido de tot i les hores em passen volant. 

Nascut al Pla de Santa Maria, província de Tarragona a l’any 1937. 

Gran coneixedor de la zootècnia, biologia i cultius. La seva passió 

és la pintura i la poesia. Fa un any es va organitzar una exposició 

amb tots els seus quadres.

VOCAL A LA JUNTA DIRECTIVA 
ACTUAL DEL CEHF

JOSEP 
CORTÉS

LA VEU DE LA DIRECTIVA

23



ESPAI SOLIDARI

QUINA RELACIÓ TENS AMB LA CASA DELS XUKLIS?

Fa uns anys, un dels meus fills va patir la malaltia. Quan et 

passa, molta part de les famílies que se senten recolzades 

per l’Afanoc volen d’alguna manera retornar aquesta acció. 

Per això vaig començar col·laborant amb el ‘Posa’t la gorra’ 

i fent difusió en el meu entorn de tota la tasca que fa l’Afa-

noc. Paral·lelament  participava en les sortides de famílies i 

mica a mica em vaig sentir part d aquesta gran família i de 

la creació de La Casa dels Xuklis. Va ser molt bonic veure-la 

créixer dia a dia.

QUINS VALORS T’APORTA ESTAR DINTRE DE LA JUNTA?

El valor del treball en equip, de col·laboració, d’aprenentat-

ge diari amb les persones que van lluitar fins portar a terme 

aquest gran projecte.

L’Afanoc és un gran engranatge entre molts aspectes dife-

rents: voluntaris, treballadors tècnics, socials, pedagogs... 

Tot plegat per ajudar a acompanyar als infants i a les seves 

famílies en la durada del tractament i a posteriori. 

Aprens a observar les necessitats del dia a dia i intentar ser 

resolutiu en les solucions. 

També s’aprèn a tenir paciència i constància. La Casa no 

existiria si no haguessin persones que ho van veure molt 

clar i van insistir en fer-la realitat.

 

COM VALOREU LES AJUDES QUE HEM FET DES DE L’HISPANO?

Des de la primera vegada que ens vam conèixer, l’Hispano 

va ser un gran recolzament. Les vostres iniciatives de tor-

neig de tennis i pàdel, dinars o sopars solidaris, ens ajuda 

a arribar a un grup de persones, en aquest cas vinculades 

amb l’esport, i poder fer una tasca que per a mi és molt cab-

dal; la de sensibilitzar a tothom de la importància que si tots 

fem un petit gest, entre tots i totes, podem arribar molt més 

lluny. El fet que qui col·labora vegi que ha ajudat a comprar 

una rentadora, un llit o, a que una família tingui atenció psi-

cològica fa que trobi un sentit a la seva implicació. També 

estem molt contents de que els infants puguin venir a gau-

dir de la piscina i les vostres instal·lacions a l’estiu.

QUINS PROJECTES FUTURS VEUREM A LA CASA?

Ara hem fet el terra de tots els apartaments i les sales co-

muns. Estem instal·lant les plaques solars per estalviar llum. 

Les famílies no paguen res per l´estada i busquem maneres 

alternatives per tenir menys despesa. En breu, farem l’am-

pliació de la cuina. 

QUÈ ELS HI DIRIES ALS SOCIS DEL NOSTRE CLUB?

Primer, els diria que gràcies pel que han fet fins ara i que 

aquesta proximitat amb La Casa dels Xuklis ens fa sentir 

veïns. A més, l’Hispano és un espai ple de natura enmig de 

la ciutat, és un lloc molt agradable i sempre hem tingut molt 

bona acollida per part de tothom.

Els hi diria que encara que no s’ho imaginin, tot el que han 

fet, ajuda als nens i nenes i a les seves famílies a donar aire 

fresc, recolzament i eines per tenir força i caminar enda-

vant amb una miqueta més d’energia.

L’HISPANO FRANCÈS SEGUEIX APOSTANT PER SER UN CLUB SOLIDARI  

COL·LABORANT DE MANERA ESTRETA AMB LA CASA DEL XUKLIS.

El nostre president, en Josep Maria García 
i Maranges i la nostra directora general, 
Consol Muñoz van ser els atorgants dels 
diners recaptats en benefici de La Casa 
dels Xuklis per un valor de 1.200 euros.

24



Al costat 
de qui més 
ho necessita... 
Ajuts per a les famílies en situació 
de vulnerabilitat: Altres mesures socials: 

Accés garantit a l’aigua 

Condonació del deute

Bonificació del consum

municipis de l’àrea metropolitana han 
signat acords amb Aigües de Barcelona 
per garantir l’aigua a qui no la pot pagar.

22

18.825 famílies han vist 
com es condonava el 
seu deute d’aigua per 
rebuts endarrerits.

famílies han tingut 
bonificat el consum d’aigua, 
12.004 d’elles a Barcelona.

28.552

Reducció d’un 25% de 
l’import del servei d’aigua

Ajornaments i flexibilitat 
de pagament

Descomptes per a famílies 
de més de tres membres

famílies han obtingut 
descomptes del 25% gràcies a la 
tarifa social d’Aigües de Barcelona.

14.317

famílies s’han beneficiat 
de plans a mida per fer front al 
pagament de la factura.

5.134

llars amb més de 
tres persones ja han 
aconseguit bonificacions 
gràcies a la campanya 
de trams d’Aigües de 
Barcelona. 4.654 famílies 
durant aquest 2019.

156.501
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Vaig néixer fa 47 anys a Taradell, un poble 

de la comarca d’Osona que ara té uns 6.000 

habitants i que, a banda de ser molt bonic 

i molt acollidor, destaca per la seva gran i 

dinàmica vida associativa, característica 

que ha estat clau en la meva trajectòria. 

TONI REIG I 
CASASSAS

EL REPORTATGE

De l’escoltisme a la política
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No recordo què vaig fer primer: si posar-me sota els 

pals d’una porteria o bé col·locar-me el fulard al coll com a 

escolta. Però devia ser en la mateixa època que vaig fer les 

dues coses per primera vegada. 

M’agradava fer de porter, i de fet, encara m’agrada. Primer 

vaig fer futbol, durant un parell o tres d’anys amb la UD  

Taradell, i després, hoquei sobre patins al PE Taradell, on 

vaig jugar-hi molts anys, fins a junior, categoria en la qual 

vaig començar a jugar amb el HP Tona. Aquí vaig acabar 

penjant els patins uns anys més tard.

A Taradell, jugàvem en una pista exterior en un dels llocs 

més humits i freds del poble. Més d’una vegada, a l’hivern, 

arribàvem a l’entrenament i trobàvem la pista ben glaçada. 

Aleshores ens tocava treure el gel arrossegant la porteria 

per tota la superfície. Ho fèiem perquè ho havíem vist fer 

sempre i ens semblava el més normal. Formava part del 

compromís amb el Club, amb el poble i amb nosaltres ma-

teixos. Un compromís que també vaig practicar fent d’en-

trenador de la mainada més petita a l’escola del Club. De 

fet, encara ara em trobo veïns que em recorden que els vaig 

ensenyar a patinar. I me’n sento orgullós.

Val a dir que, quan vaig deixar el hoquei encara vaig de-

fensar altres porteries: les de futbol sala. Vaig jugar dues o 

tres temporades el campionat comarcal d’Osona i el torneig 

universitari de la UVIC. La porteria ha estat, doncs, la meva 

companya durant bastants anys de la meva vida i, sens dub-

te, m’ha ajudat a ser una persona més responsable, més 

segura i segurament més tenaç.

Els caps de setmana de la meva infantesa també van es-

tar marcats, com us deia, per l’agrupament escolta. Cada 

dissabte a la tarda, si no hi havia partit, me’n anava cap al 

Cau. I molts diumenges o dies festius tocava anar a trepit-

jar país, pujar muntanyes i descobrir boniques travessies. El 

Cau va ser una veritable escola de vida, on vaig aprendre a 

treballar en equip, a ser empàtic i a assumir petites respon-

sabilitats i compromisos. Suposo que per això més tard vaig  

fer de Cap d’agrupament i, fins i tot, vaig acabar entomant  

responsabilitats a nivell de país, formant part dels equips 

generals de l’associació i exercint de comissari internacio-

nal de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya 

(MEGSJC). 

De fet, va ser arran d’aquesta experiència i d’aquesta tra-

jectòria que l’any 2005 vaig entrar al Consell Nacional de 

la Joventut de Catalunya en representació de MEGSJC, 

i el 2006 en vaig assumir la presidència. Una experiència 

boníssima i molt gratificant que va ser transcendental per 

assumir uns anys més tard la Direcció General de Joventut 

de la Generalitat de Catalunya. Vaig estar 5 anys al capda-

vant de les polítiques juvenils del país i, malgrat la gran crisi 

que hi havia, van ser uns anys fantàstics a nivell personal i 

professional.

A principis de 2016, amb la nova legislatura, em van propo-

sar portar la direcció del Consell Català de l’Esport i, evi-

dentment, no vaig dubtar-ho ni un moment. Un repte que 

vaig entomar ara fa 3 anys i que m’ha permès ampliar els 

meus coneixements i experiències, reconnectar-me amb 

una part important de la meva vida i fer més gran la meva 

xarxa d’amistats. 

Aquest és bàsicament el meu perfil, vist des de la dimensió 

més associativa. A nivell acadèmic, el 1995 em vaig diplo-

mar en Informàtica de gestió per la UPC als Estudis Uni-

versitaris de Vic, títol que posteriorment he complementat 

amb el Programa Vicenç Vives de lideratges i compromís 

cívic d’ESADE, el Programa d’Estratègies d’innovació i lide-

ratge per la gestió pública a IESE, i el MBA de la UVIC-UCC. 

Crec que aquesta formació m’ha servit per afrontar els rep-

tes professionals més preparat i treballar amb millors eines 

al servei de la ciutadania de Catalunya. 
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ESCOLA PÀDEL I TENNIS

PÀDELESCOLA

COMPETICIONS A L’ESCOLA

També us volem informar de l’inici de 

la competició per equips de la Lliga 

Catalana de la Federació Catalana 

de Pàdel, en la que ens representen, 

amb molt d’orgull, 8 equips del nostre 

Club. Els hi desitgem moltíssima sort!

BENVINGUDA AL NOU CURS

Hem conclòs el mes de juliol amb el curs d’es-

tiu de pàdel amb molts nens i nenes de totes 

les edats i nivells. Tot un èxit que esperem 

repetir el proper any. Després de les meres-

cudes vacances d’agost, arranquem l’escola 

de pàdel del C.E. Hispano Francès al mes de 

setembre amb una alta participació, coinci-

dint amb l’inici del curs escolar, tant de nens 

com d’adults de diversos nivells.

ELS NOSTRES ALUMNES

Per altra banda, informem que els alumnes del nostre equip, com en Marc Romo 

i en Tacià Fité, han assolit grans resultats en les seves competicions i segueixen 

trepitjant fort pel que resta de temporada.

Resultats d’en Marc Romo:

• Guanyador del Torneig al Club Indoor Badalona a la primera categoria mixta.

• Finalista al torneig del Club Tennis El Masnou

• Finalista a la categoria Bronze al Club Vilafranca

• Campió del torneig Bronze al Club Tennis Les Gorchs
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TENNISESCOLA

NOVETAT 2019

Aquest any presentem la novetat de 

l’escola d’adults, amb la intenció de 

que els socis puguin gaudir d’uns en-

trenaments en grup i millorin d’una 

manera més amena i divertida.

ALEVÍ I INFANTIL

Competim als tornejos organitzats 

per la Federació Catalana tant indivi-

duals com per equips. Els cadets tam-

bé, però es sumen els tornejos Nacio-

nals del Marca i els Sub 16 de la Mútua 

Madrilenya.

JUNIOR

Ens centrem en el circuit internacio-

nal ITF Sub 18 que es disputa per tot 

el món i, en els tornejos absoluts que 

hi ha per Catalunya i Espanya.

Dins d’aquest circuit Sub 18, tenim a 

la Carlota Martínez que s’ha col·locat 

entre les 50 millors jugadores del món 

i ha pogut disputar tres Gran Slam. 

JOVES PROMESES

Continuem el treball amb tennistes 

que assoleixen la professionalitat.

Jugadors com la Carlota Martínez, 

en Pol Martín, el Xavier Gabarró, en 

Cayetano March, la Lucía Santos, la 

Marta Torres, el Jordi García, en Pol 

Feixas i, un seguit de jugadors més 

que venen de tot arreu a entrenar a 

PRO-AB, estan fent bons resultats i 

tenint una bona progressió.

BEQUES USA

Per acabar, treballem amb jugadors 

que, gràcies al nivell adquirit, han 

aconseguit beques a USA per a estu-

diar i jugar a tennis. Desitgem que en 

Jordi Coupe, la Gaby Del Val, en Jofre 

Segarra, l’Alejandro González, el Dani 

del Val, la Naomí Jahr, la Judith Gon-

zález, i la Cristina Flaquer tinguin una 

gran experiència. 

Amb molta satisfacció ens plau comunicar que l’escola 

de tennis del CEHF dirigida per l’acadèmia PRO-AB Team,  

comença un nou curs ple d’activitats amb la intenció de 

poder donar serveis a tots els socis, i a tots els alumnes 

que tinguin inquietud per aprendre o millorar el seu joc.
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JOVE PROMESA

Pol Martín s’ha situat entre els tres 

millors jugadors d’Espanya de la 

seva edat i té molta projecció.
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A L’ANY 1967 COMENÇA A L’HIS-

PANO A FER ATLETISME, DESPRÈS 

VÒLEI... SEMPRE HA COMPAGINAT 

ESPORT I ESTUDIS? 

Sempre he harmonitzat es-

port i estudis. Haig de reconèixer que l’esport és un vehicle, 

no només per a entrenar diferents habilitats físiques, sinó 

també per a entrenar competències o habilitats humanes, 

com són les relacions socials, el companyerisme, la solidari-

tat, el treball en equip i la disciplina.

LA PRÀCTICA DE L’ESPORT MODELA DETERMINATS TRETS DE 

PERSONALITAT?

En un estat de generació de màxima adrenalina i augment 

de l’ansietat, pròpia d’una competició, es poden alterar cer-

tes qualitats com la manifestació de la ira, la por o l’auto-

confiança. 

QUÈ ENS APORTA EL TENNIS DES DEL PUNT DE VISTA MÉS  

EMOCIONAL?

Les activitats individuals, com el tennis, no només estan vin-

culades amb personalitats competitives i solitàries, també 

forgen subjectes metòdics, disciplinats i apassionats. Això 

es deu al fet que saben que tot el ritual està estretament 

lligat a la seva dedicació i al seu esforç. No depenen ni es-

tan subjectes al rendiment d’uns companys d’equip. Només 

es troben ell i el seu cap, de manera que la concentració 

passa a ser una peça substancial en aquesta classe d’atle-

tes. Una cosa indispensable que s’ha d’entrenar cada dia. 

Resulta eloqüent, doncs, que després, a la seva vida diària,  

tinguin facilitats per abstreure i focalitzar-se en un objectiu. 

Simplement estan continuant i prolongant l’aprenentatge 

incorporat.

EN AQUESTS MOMENTS, ESTÀ JUBILAT. COMENÇA UNA ALTRE ÈPOCA.

Una de les meves cites favorites és del nostre estimat  

Johann Cruyff (q.e.p.d); “El futbol és fàcil, però jugar al fut-

bol de manera simple, és el més difícil que hi ha”. Aprofitant 

la frase d’en Johann, les meves paraules en el moment de la 

meva jubilació van ser: “M’ho he passat bé, he gaudit a cada 

moment. He sigut resilient i he aconseguit finalitzar la meva 

època com a cirurgià”. 

ARA A GAUDIR DEL CLUB I FER MÉS ESPORT.

A hores d’ara, vaig al Club diversos dies a la setmana. Pà-

del, tennis, etc. He de reconèixer que l’ambient és superb. 

Hem de tenir en compte que l’esport no és només una pràc-

tica purament corporal. Altera profundament tota la perso-

na, estimula diferents capacitats i dimensions, i enforteix i 

dinamitza les seves múltiples intel·ligències. No només la 

corporal o cinestèsica, sinó l’emocional i social, que ajuden 

a cultivar les relacions humanes. 

L’ESPORT PRACTICAT DE MANERA CONTINUADA ENSENYA A DOMI-

NAR I A CANALITZAR EMOCIONS, ÉS AIXÒ?

Ensenya a dominar, a canalitzar emocions negatives, a ex-

pressar i a comunicar adequadament emocions positives. 

L’esport és una actitud davant la vida. 

Quan fem esport, hi ha una defensa contra l’anquilosament 

i a través d’ell s’estimula la autotranscendència.

ÉS L’ESPORT UNA EINA INTERESSANT PER ACONSEGUIR VALORS?

I tant que si. És més, diria que és un mitjà educatiu extraor-

dinari per a la formació dels nostres fills que en moltes oca-

sions no valorem.

SOCI 2763 / CIRURGIÀ

La seva clau a la seva vida esportiva,  

docent, professional i personal és pensar 

que cada persona té ritmes d’aprenentat-

ge, d’ambients i de contextos diferents. 

D’aquí que cada persona percebi la seva 

realitat des de diferents prismes cognitius 

i emocionals.

ANTONIO ALASTRUÉ VIDAL

LA VEU DEL METGE
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Avui parlem de

DAVID  
ESCUDÉ
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Fa 44 anys, un 18 d’abril, vaig néixer al Camp de l’Arpa del 

Clot, a Barcelona. Va ser aquí, al barri, on vaig crear el meu 

primer cercle d’amistats que encara mantinc fins a dia 

d’avui. I és el mateix barri on visc actualment i on creix la 

meva filla, la Nora. Com podeu comprovar, sóc un apassio-

nat de Barcelona i sobretot del districte de Sant Martí! 

Vaig estudiar el BUP i el COU a l’Institut Públic Jaume Bal-

mes, i d’allà vaig prendre el camí de la Universitat. Actual-

ment sóc llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. 

La meva carrera professional ha estat vinculada al món del 

dret en l’àmbit privat i sempre amb un peu posat a l’esport, 

primer com a Conseller de Districte i més tard, com a cap de 

gabinet del Tinent Alcalde responsable d’Esports. Després 

vaig ser Regidor a l’oposició, i fa quatre anys vaig estar al 

Comissionat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquests moments, a més de ser nomenat Regidor d’Es-

ports, compagino el càrrec amb el de Regidor del Districte 

de Sant Martí i el de Diputat d’Esports de la Diputació de 

Barcelona. 

Des de ben petit he estat un apassionat de l’esport: volia ser 

tenista, futbolista, atleta, nedador… tot el que fos practicar 

esport, m’estava bé! Una altra de les meves principals pas-

sions és la música, i en concret la música rock. 

Sempre he estat una persona molt activa, dinàmica. Aposto 

fermament per les polítiques relacionades amb la cohesió i 

el benestar social, i l’esport és una element clau per fer-ho. 

De la meva ciutat, Barcelona, considero que té una capa-

citat i un potencial increïble. De tots els racons que té, em 

quedo amb el monument modernista més gran de la ciutat, 

l’Hospital de Sant Pau.

Ara els meus moments de felicitat són les estones al costat 

de la meva família, les intenses i desitjades hores de run-

ning al migdia, i les trobades divertides amb les amistats.

Espero i desitjo seguir treballant i gaudint del que és la 

meva passió: practicar esport, i fer possible que l’esport i 

l’activitat física formin part de la vida de les persones i les 

faci tan contentes com em fa a mi.

VOLIA SER TENISTA, FUTBOLISTA, ATLETA, 
NEDADOR. TOT EL QUE FOS PRACTICAR 
ESPORT, M’ESTAVA BÉ!
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ENTRETENIMENT

PENSAMENTSLA RECEPTA

Situat a la carretera de Rubí a St. Quirze del Vallès i a 15 minuts de Barcelo-

na, ens trobem la Masia Restaurant Can Ferran on al 2002 li concedeixen el Bib 

Gourmand de Guia Michelin, que recompensa al menjar amb qualitat a un preu 

moderat.

Alguns dels plats estrelles són les mongetes del ganxet amb bolets i botifarra 

del Perol, les carxofes del Prat, les carns a la brasa o els cargols a la llauna. Tots 

aquests plats són aclamats per la nostra clientela que acudeix cada dia a degus-

tar els nostres plats de cuina tradicional catalana en un entorn natural i tranquil.

INGREDIENTS 

500 g de bolets segons temporada / 500 g de mongetes del ganxet /  

100 g de ceba tendra / 2 grans d’alls / 4 botifarres del perol / sal /  

oli d’oliva verge extra

MONGETES DEL GANXET AMB 
BOLETS I BOTIFARRA DEL PEROL

“Ser un professional 
és fer les coses que 
estimes fer, inclús  

els dies que no  
tens ganes” 

Julius Erving

“La edat no és 
barrera. És una 

limitació que poses a 
la teva ment” 

Jackie Joyner-Kersee

“No és la mida d’un 
home el que importa, 

sinó la mida del  
seu cor” 

Evander Holyfield

“Sempre vaig sentir 
que el meu major 

actiu no era la meva 
habilitat física. Era la 

meva habilitat mental”  
Bruce Jenner 

“He après que alguna 
cosa constructiva 

arriba de tota derrota” 
Tom Landry

“Els guanyadors mai 
es rendeixen i els 

que es rendeixen mai 
guanyen” 

Vince Lombardi

Cuina tradicional catalana amb productes  
de collita pròpia de primeríssima qualitat

ELABORACIÓ 

Fregirem les botifarres del pe-

rol en una paella amb una mica 

d’oli d’oliva, fins que quedin ben 

cruixents i torradetes per fora. 

Per una altra banda, en una cas-

sola, sofregirem l’all i la ceba. 

A continuació, hi afegirem els 

bolets. Ho rectifiquem de sal i, 

quan faci 5 minuts que cou, hi 

afegirem finalment les monge-

tes cuites amb el seu suc de coc-

ció. Ho deixarem bullir 5 minuts 

més i hi afegirem les botifarres 

abans de servir-ho.
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SOPA DE LLETRES

XARXES SOCIALS
LA CUINA DEL CLUB

ELABORACIÓ 

1. Sobre una safata, poseu una capa de sal per al forn i, a so-

bre, unes branquetes de farigola, romaní i unes rodanxes de 

llimona.

2. Poseu l’orada sencera i neta sobre aquesta capa de sal i co-

briu-la totalment amb més sal. Humitegeu lleugerament la 

capa superficial de sal i enforneu-ho a 200 ºC durant 20 min.

3. Passat el temps, traieu la safata del forn i trenqueu la capa 

de sal amb ajuda d’un ganivet. Traieu l’orada i serviu-les  

immediatament.

W I L L I A M S O

A B U C V K Q T L

W L B W H A L E P

R A N V F S X R I

I D J O K O V I C

N A M U R R A Y N

K N R E R E D E F

A Z U R U G U M C

Q P L I S K O V A

INGREDIENTS 

• 1 orada 

• 1 kg de sal per  

al forn

• unes branquetes 

de farigola 

fresca

• unes branquetes 

de romaní fresc

• 1 llimona

Ens agrada compartir to el que passa a la nostra entitat i 

al món de l’esport a través dels nostres perfils de xarxes 

socials. ORADA A LA SAL

BUSCA A 10 TENNISTES

NADAL - FEDERER - DJOKOVIC - MURRAY - WAWRINKA - WILLIAMS - MUGURUZA - OSAKA - HALEP - PLISKOVA

Segueix-nos!
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