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Editorial

Benvolguts socis i sòcies,

Amb gran satisfacció us presentem la quarta edi-
ció de la revista, en la qual us volem seguir in-
formant dels esdeveniments més importants que 
s’han produït al nostre Club en aquests darrers 
mesos.

En primer lloc haig de ressaltar l’èxit tan impor-
tant que va tenir la quarta edició del nostre Tor-
neig Internacional de Tennis Femení-Gran premi 
Font de Barcelona. 

Cada any, anem superant expectatives i ens fem 
ressò de les felicitacions rebudes per part de tots 
els organismes oficials així com dels espònsors 
que ens ajuden econòmicament a què el torneig 
sigui un èxit destacant el principal patrocinador 
d’aquest any, AGBAR (Aigües de Barcelona). 

L’èxit del nostre torneig ha fet que aquest any ES-
PORT3 fes la retransmissió de la final en directe 
i com periodista de primer nivell, ho va retrans-
metre en Xavier Bonastre pel que demostra que 
aquest esdeveniment cada any té més força. 

Aprofito per donar les gràcies una vegada més 
a tots els que fan possible aquest campionat, en 
especial a les Institucions (Ajuntament, Diputa-
ció i Generalitat) i a tots els socis i sòcies que 
han col·laborat amb el seu recolzament i la seva 
presència.

Sr. Josep Mª Garcia i Maranges

PRESIDENT DEL CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS

Informar-vos que el nostre Club segueix col·la-
borant amb la Casa dels Xuklis i gràcies a 
aquesta unió, l’Hispano fa feliç a aquests nens 
malalts de càncer i a les seves famílies.

Per finalitzar, us vull comentar que va estar 
amb nosaltres el Sr. Cyril Piquemal, cònsol 
francès, i se’l va informar de la història del 
nostre Club. Fruit d’aquesta reunió va mostrar 
molt interès per a què en un futur molt proper 
poder tenir una gran col·laboració. 

Esperem que gaudiu de la lectura d’aquesta 
quarta edició. 

Bon Nadal i bon any 2019
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Història del Club

Campionat internacional de l’Hispano, any 1983

Final femenina entre la Vicky 
Valdovinos i la Carmen Perea

Pista central
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Història del Club

Campionat internacional de l’Hispano, any 1983

Manel Orantes

Manel Orantes

Manel OrantesManel Orantes
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La veu del soci

L’ÀNGEL TOMÁS, SOCI 1937 I TAMBÉ NASCUT L’ANY 1937 A OLOT. SOLTER. ES TRASLLADA A BARCELONA PER ES-
TUDIAR TÈCNIC TÈXTIL I ES FA SOCI DEL NOSTRE CLUB ON PRACTICA ATLETISME. AMB EL TRASLLAT DEL CLUB, ES 
DECANTA PEL TENNIS, ESPORT QUE ACTUALMENT NO PRACTICA, PERÒ NO L’IMPEDEIX VISITAR-NOS ALGUNS CAPS 
DE SETMANA.

Àngel Tomás

a tinc molts anys i només puc explicar bata-
lletes. Pels meus anys, aviat en faré 83 anys!, 
vaig viure la guerra civil. La casa familiar esta-
va a Figueres, però les bombes van fer que uns 

familiars vinguessin a buscar a la meva mare i els seus 
fills, entre ells, jo! I un cop acabada la guerra civil vam 
tornar a Figueres on vaig estudiar a l’institut. 

D’aquella època recordo els meus amics de classe, cantar 
cada matí el ‘Cara al sol’,  la prohibició de parlar català i 
estudiar per fer l’examen d’Estat. Si aprovaves l’examen 
a la Universitat, podies triar la carrera. Jo vaig triar Tècnic 
Tèxtil a l’escola Industrial. 

Enmig de tot aquest enrenou, em van reclutar per a fer la 
mili. En principi hauria d’haver estat 14 mesos a la Seu 
d’Urgell, però el pressupost era tan baix que al cap de set 
mesos, a la meitat dels soldats, ens van enviar cap a casa. 
No ens podien mantenir.

Una altra anècdota que recordo d’aquella època, és que 
vaig treure’m el carnet de conduir perquè em van dir que 
podria entrar a la mili en millors condicions. Podria ser 
xofer d’algun oficial. Finalment no vaig ni anar a buscar el 
carnet de conduir, perquè en comptes de portar a algun 
oficial, vaig pensar que em farien portar un camió amb 
explosius.

Després de la meva estància a la Seu d’Urgell i Figueres, 
finalment torno a Barcelona i els pares van comprar un 
pis al Carrer Sardenya. Just davant de l’Hispano. Tenia 
vistes al Prat, al Camp de L’Europa i al Club, però aquesta 
vista va durar set anys, el temps en què van començar a 
construir pisos i el trasllat del Club a Horta.

J La meva vinculació amb el Club es remunta des del prin-
cipi. Ja era soci del Club quan estava al Carrer Sardenya. 
Cada migdia i cada vespre anava a jugar a escacs, xerrar 
i passar l’estona amb els amics. Després vaig continuar 
sent soci per simpatia quan es va traslladar, encara que 
ja no venia de manera tan assídua. Em feia molta il·lusió 
saber que l’any del meu naixement i el número de soci 
coincidien. Vaig néixer i tinc el número de soci 1937. 

La meva vida en general ha estat molt tranquil·la. Tre-
ballava com a tècnic tèxtil fent mostraris i controlant la 
qualitat dels teixits. Era una fàbrica gran. Si no recordo 
malament, treballàvem unes 1100 persones, i anys més 
tard, quan va tancar, érem 120 persones. L’endemà, vaig 
buscar feina i vaig treballar fent cortinatges, més tard, en 
una mútua patronal fent de tot.

Els meus hobbies crec que són bastant simples: feia di-
buix i pintura, també m’agradava viatjar. He viatjat pel 
Mediterrani, Londres, Rússia, Turquia. Potser algun dia 
viatjo a Egipte. Volia anar fa anys, però va esclatar la gue-
rra dels àrabs contra jueus i vaig anul·lar el viatge.

Els viatges els recordo amb alegria, anava amb molta 
gent. El fet de ser solter, mai m’ha impedit fer coses. A 
l’Hispano em volien casar amb alguna noia, però final-
ment no va florir.

I una de les meves passions és el Barça. Sóc soci des de 
fa més de 50 anys i sempre vaig al camp. Crec recordar 
que només he faltat dos cops. Fa poc em van fer un ho-
menatge per donar-me la insígnia d’or. És un orgull poder 
pertànyer al Barça per gaudir d’un bon futbol a l’igual que 
em sento orgullós de pertànyer a l’Hispano i poder com-
partir les revetlles de Sant Joan i les festes de Cap d’Any.
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La veu del soci

NASCUDA A SANT MARTÍ DEL CLOT, VIATGERA I APASSIONADA DE LA PLATJA. 
SECRETÀRIA D’EXPORTACIÓ A UNA EMPRESA TÈXTIL FINS QUE CONTRAU MA-
TRIMONI. FA 55 ANYS QUE ÉS CASADA AMB EL NOSTRE SOCI MIQUEL SALAS. 
LI AGRADA LA VIDA FAMILIAR I COMPARTIR ESTONES AMB ELS SEUS COSINS 
QUE SÓN COM ELS SEUS GERMANS.

LI ENCANTA ESTAR A LES ROQUES I SENTIR COM LES ONES ES TRENQUEN 
ALHORA QUE EL SOL LI ACARONA L’ESQUENA. 

Maria Bassols

n cop casada, vaig anar a viure al barri de 
Gràcia. L’Hispano, per aquelles dates estava 
al carrer Sardenya, a prop d’on vivíem però 
mai ens havíem plantejat jugar al tennis! 

L’afició va sorgir quan els caps de setmana anàvem 
a Llavaneres. En un ‘tenderete’ tipus Frankfurt sopà-
vem amb una cervesa ben freda i fèiem el cafetó. A 
Caldetes, hi havia unes canxes de tennis. Ens que-
dàvem bocabadats de com jugaven i pensàvem: Això 
ha de ser una delícia!

Sempre miràvem el tennis des de fora, fins que ens 
va entrar el cuc i vam començar a llogar alguna pis-
ta a Castelldefels amb tota una colla. Jugàvem com 
podíem entre tots. Érem joves i no teníem nens. En 
acabar de jugar, sopàvem a Cal Juanito on el propie-
tari era soci de l’Hispano. 

Quan el Club es va traslladar, nosaltres vivíem a prop 
de Vallcarca i ens vam fer socis. Vam comprar uns 
títols i a partir de llavors, el tennis ha sigut la nostra 
passió. Hem fet campionats no federats entre amics, 
concursos de natació, entregues de premis. Tothom 
col·laborava per tenir tots algun detallet. Ens fèiem 
un tip de ballar. Tot era un al·licient més. Érem una 
família. 

Tinc una filla, la Maria del Mar que estava inscrita a 
la Penya Escoles i tots els dissabtes a la tarda anà-
vem de campionats. En alguna ocasió va jugar amb 
la Conxita Martínez. 

Entre setmana, jo jugava al tennis, els dimarts i di-
jous i inclús alguns caps de setmana si m’ho podia 
combinar. Depenia si la nena podia estar ben atesa.  

U També feia classes amb el Neme i amb la Pili Fernández 
jugava entre setmana. Va ser ella qui em va proposar fe-
derar-me per anar a competir al Interclubs Dames. 

Sóc una persona molt inquieta. Abans de casar-me tre-
ballava com a secretària, després m’he dedicat a la casa 
i a ajudar al meu marit al despatx. Teníem una empresa 
d’instal·lacions, reparacions d’aigua, gas i electricitat, 
que era patrocinadora d’alguns dels tornejos com les “24 
hores del Club”, on estàvem tot un dia fent competicions 
de tennis, dòmino, petanca i el gran sopar. Tot eren riures 
i bones converses. 

La meva afició pel tennis i dòmino encara perdura. Res-
pecte al dòmino vaig participar en campionats amb el 
meu marit com a parella.  A part de l’emoció de jugar 
amb el meu marit i guanyar el punt, s’afegia l’emoció que 
havies de guanyar perquè érem un equip i representàvem 
al nostre Club. 

L’Antonio Martínez organitzava partides de dòmino a les 
nou del vespre, per després fer la gresca a l’hora de so-
par. Era una contínua festa. 

Ara he deixat de jugar al tennis per un tema de la vista, 
però igualment vinc al Club. El meu marit no vol que 
em quedi a casa i molts dimecres estem a la terrassa 
fent un gran esmorzar amb amics per després jugar el 
dòmino. 

Apuntar-me a aquest Club ha estat el millor que he fet 
a la meva vida. M’ho he passat molt bé i he fet grans 
amistats. Encara continuo tenint amistat amb gent que 
ara no és del Club i això em quedarà per la resta de la 
meva vida.
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Torneig ITF

Un altre any, el CEHF ha finalitzat amb èxit la quarta 
edició del Torneig Internacional de Tennis Feme-
ní, corresponent al 2n TICB Tennis Femení Women 
World Winner-Gran Premi Font de Barcelona que 

va tenir lloc del 9 de juny al 17 de juny.  

Aquesta edició han tingut una gran participació de tennistes 
de casa com l’Estrella Cabeza-Candela, l’Olga Sáez, la Maria 
Gutiérrez, l’Alicia Herrero, la Guiomar Maristany, la Fiona Arre-
se, la Irene Burillo, la Marina Bassols, entre d’altres, i la Carlota 
Martínez, tennista que entrena a l’escola del nostre Club. 

Les campiones en modalitat de dobles del 2n Trofeu Interna-
cional Ciutat de Barcelona han estat l’americana Jessica Ho i 
la xinesa Xiyu Wang imposant-se a la francesa Jade Suvrijn i 
la brasilera Carolina Alves després d’una hora de joc i amb un 
resultat final de 6-3, 6-1.

Torneig ITF
ALIONA BOLSOVA



11

Torneig ITF

Torneig ITF
ALIONA BOLSOVA

CARLOTA MARTINEZ ESTRELLA CABEZA- CANDELA

ENTREGA PREMIS

FIONA ARRESE

La final es va disputar el 17 de juny, a les 11,30 tal com estava previst entre l’Estrella Cabeza-Candela i l’Aliona després de 
més d’1 hora i 15 minuts de joc, donant com a guanyadora a la sevillana Estrella Cabeza-Candela. 

Cabeza-Candela, actual campiona del torneig, va arribar a la final, després de guanyar a la francesa Sara Cakarevic i l’Aliona 
Bolsova va derrotar a la cap de sèrie número 6, l’Olga Sáez. 

No era la primera vegada que aquestes dues tennistes s’havien enfrontat, sent el balanç a favor per a l’Estrella. Les uneix una 
gran amistat que va quedar palès amb l’abraçada un cop acabat el partit i amb les felicitacions mútues al lliurament de premis. 

Agrair a tots els patrocinadors i en especial a Aigües de Barcelona per haver confiat en el nostre torneig, així com a ESPORT3 
per haver retransmès en directe la final. Cada any sumem, i cada any esperem poder fer un torneig on tothom sigui benvingut. 
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Torneig ITF

Fidel al seu compromís amb la ciu-
tat de Barcelona, les persones que 
hi viuen i el seu teixit associatiu, 
Aigües de Barcelona va donar su-
port al 2n Trofeu Internacional Ciu-
tat de Barcelona de tennis femení, 
celebrat al Club Esportiu Hispano 
Francès i que es va adjudicar a la 
Estrella Cabeza-Candela.

Al llarg del torneig, la companyia va 
facilitar aigua de l’aixeta per refrescar 
i hidratar als participants i especta-
dors que hi van assistir, amb la volun-
tat de fomentar els hàbits saludables 

Aigües de Barcelona, present a l’edició “2n Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis femení”

i oferir un producte alimentari de la 
màxima qualitat que pot ser consu-
mit amb tota tranquil·litat. Cal tenir en 
compte que, durant l’exercici físic, és 
de vital importància hidratar-se. Beure 
aigua de l’aixeta és la forma més salu-
dable i sostenible de fer-ho.

A més, el punt d’avituallament i hidra-
tació que la companyia va instal·lar 
per oferir aigua potable de l’aixeta 
a tots els assistents va fomentar la 
reducció dels residus, ja que l’aigua 
es va dispensar en gots de cartró que 
poden ser reciclats.



13

Torneig ITF

ENRIC CROUS, NASCUT L’ANY 1947. CASAT, TRES FILLS I 7 NÉTS. 
LLICENCIAT EN CIÈNCIES QUÍMIQUES I GRADUAT EN QUÍMICA IN-
DUSTRIAL. MÀSTER EN IESE. EN 2014 LI VAN CONCEDIR LA CREU 
SANT JORDI PER FOMENTAR LA MÚSICA I L’ESPORT.

CADA VEGADA VALORA MÉS EL SEU DIA A DIA. PREFEREIX VEURE 
CRÉIXER ALS SEUS NÉTS, DINAR A CASA I DORMIR ABANS DE LES 
12, PER COMENÇAR EL DIA BEN AVIAT I ANAR A CÓRRER. FELIÇ DE 
DISPOSAR DE MÉS TEMPS I GAUDIR DE LA FAMÍLIA.

Vaig començar a treballar en una empresa d’importació-exportació de 
productes químics. L’any 1980 començo a treballar a Mercabarna i, des 
de la posició de Director General, em marco nous reptes. 

Substitueixo al Sr. Josep Miquel Abad quan el nomenen pels Jocs Olím-
pics, i entro a formar part de la Direcció General de la Fira de Barcelona. 
Compaginava la Direcció de la Fira amb la Direcció General de Damm. 

Des de fa dos anys, sóc el Conseller Delegat de Cacaolat i, a més a més, 
estic com a Vicepresident de la Fundació Pere Tarrés, Compromissari del 
Casal dels infants, president de la Fundació Catalunya Cultura i membre 
del ple de la Cambra de Comerç.

Les meves grans aficions sempre han estat la música, la lectura i córrer. De 
jove era un corredor de fons, feia maratons. Ara el meu carnet d’identitat em 
diu que ja no puc competir. Ens anem fent grans, però això no treu les ganes 
que encara tinc de sortir a córrer, quan puc, a les 6,30 h. Compagino la meva 
gran afició amb altres esports com el golf, el tennis o el futbol. 

He conegut el Club gràcies al Josep Maria Garcia i Maranges. És un Club 
molt arrelat a la ciutat, seriós i amb ganes d’emprendre nous desafia-
ments com l’organització del Torneig de Tennis Femení per donar encara 
més prestigi i renom a la ciutat. Quan vaig anar a veure la Final va ser tot 
un espectacle i ben coordinat.

Jo jugo mínimament a tennis i de tant en tant, faig algun doble enca-
ra que sóc bastant dolent, així que els meus contrincants sempre són 
millors que jo i em dóna la sensació que s’avorreixen. Davant d’aquest 
dilema, quan corro o jugo al golf competeixo només contra mi mateix. 

La música és meravellosa. Sóc un fan d’en Bruce Springsteen, també 
escolto els Amics de les Arts i em puc emocionar al Palau de la Música 
amb la quarta simfonia de Mahler dirigida pel Gustavo Dudamel. Sense 
música, la vida seria un gran error.

La meva professió és la meva passió i em considero un privilegiat. En-
cara, avui dia, m’agrada passejar-me per la fàbrica sense avisar. És ne-

ENRIC CROUS
Conseller Delegat Cacaolat

cessari parlar amb la gent, tenir xerrades informals amb els treballadors 
sense que sentin pressió, només amb l’ànim de millorar els processos.

Com a empresari, encara estic treballant i espero que en cinc anys la 
meva vida estigui més relacionada a les institucions no governamentals 
i fent activitats per contribuir a millorar el meu país.

Sóc un enamorat de la cultura. Un país ric és un país que té cultura, i des 
de la fundació volem millorar el servei cultural del país. Catalunya és un 
dels països més solidaris que conec.

És important inculcar a la gent jove la cultura de l’esforç, fer esport en 
equip, saber guanyar i perdre. I sobretot, insisteixo, la gent ha d’estudiar 
perquè un país ric, és un país culte. Si hi ha formació, hi ha respecte, i si 
hi ha respecte, hi ha societat.
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Tennis

Miguel Díaz Román
President de la RFET
SEMPRE HA DESTACAT COM A ESPORTISTA. VA SER UN IMPORTANT 
ATLETA EN SALT D’ALÇADA I LONGITUD I VA SOBRESORTIR COM A 
PILOT DE CARRERES DE COTXES. PROFESSIONALMENT SEMPRE HA 
ESTAT VINCULAT AL MÓN DE LES FINANCES A TRAVÉS D’EMPRESES 
DE GESTIÓ I COM A PRESIDENT DE LA RFET HA IMPULSAT CANVIS 
PER APOSTAR PELS FUTURS TENNISTES.

He estat president durant vuit anys al Club Internacional de Tennis. 
Podria destacar que el meu gran repte va ser impulsar l’organitza-
ció de dos grans campionats d’Espanya absoluts amb jugadors com 
en Feliciano López, el Rafa Nadal o el Fernando Verdasco. Després 
d’aquest període vaig assumir la presidència de la FTM durant sis 
anys. Tot ha estat molt ràpid i agraeixo el suport de les persones que 
sempre han estat al meu costat. Al Juliol del 2016, vaig ser elegit 
com a president de la RFET de forma unànime per l’Assemblea. Quan 
vaig agafar la presidència, eren moments difícils, però avui dia, el 
meu equip i jo, creiem que hem millorat amb escreix la imatge de la 
Federació.

A la RFET apostem pels tornejos, i tant és així que hem multiplicat per 
cinc les promocions dels tornejos de base professional. També hem 
triplicat les ajudes als jugadors i s’ha aconseguit tenir el recolzament 
dels tennistes professionals. Tot això, tenint en compte l’equilibri dels 
comptes i sanejant la Federació que feia tres anys passava per greus 
problemes de subsistència. 

Ens agradaria ser recordats com una directiva que ha deixat patrimo-
ni pel futur. És una de les meves obsessions i en aquesta línia ja s’ha 
aprovat la compra d’unes oficines a Barcelona. 

Com a RFET pensem que s’ha de preparar el relleu dels grans profes-
sionals que tenim avui dia, ja que els actuals no estaran amb nosal-
tres de manera eterna. Per això hem impulsat amb especial interès la 
creació de nous tornejos ATP Challengers i WTA de més de 25,000 $. 
Aquest tipus de competicions són vitals per al creixement dels juga-
dors i jugadores. Entre els 17 i 22 anys aproximadament, l’esportista 
que lluita per arribar a l’elit té pocs ingressos i moltes despeses per 
fer el salt definitiu. Entenem que és en aquest punt on la RFET ha de 
prioritzar els seus esforços.

L’aspecte formatiu és un dels grans pilars, i s’ha posat en marxa un pla de 
docència en l’àmbit nacional per a dirigir de manera adequada el desen-
volupament dels jugadors, des dels inicis fins als 18 anys. Qualsevol petit 
Club o professional ho pot consultar per resoldre dubtes.

Per últim, un dels canvis més dràstics ha estat el que fa referència a 
la classificació. Quan vaig arribar a la presidència s’actualitzava tres 
cops a l’any. Avui hem aconseguit que s’actualitzi un cop al mes. Així 
els jugadors que competeixen saben amb més rapidesa el resultat 
dels seus esforços i les seves victòries.  

Esperem que tots aquests canvis siguin positius i deixem un bon relleu.
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Espai Solidari
Gràcies al nostre torneig, el Club va 
rebre amb els braços oberts la ini-
ciativa de donar a conèixer les pol-
seres CANDELAS. L’èxit aconseguit 
i les polseres venudes en el nostre 
campionat han fet que voluntaris de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu ha-
gin personalitzat les polseres amb 
una raqueta com a penjant i la co-
rretja de color blau.  

La història d’aquestes polseres co-
mença amb la Candela, una nena 
ingressada a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu per leucèmia. Per om-
plir les llargues hores a l’hospital, la 
Carmen Mora, una voluntària li va 
ensenyar a fer polseres. La Mariona 
i la Daniela, dues amigues seves, 
van tenir la idea d’anomenar-les 
CANDELAS. Poc després, van mun-
tar una paradeta i van recaptar fons 
per a la investigació del càncer in-
fantil. La idea va anar prenent for-
ma i actualment les famílies de la 
planta 8a “Onco-hematologia”, jun-
tament amb els “xipirons” (nens de 
la planta) han estès les CANDELAS 
per tot arreu, convençuts que en la 
investigació està el futur dels seus 
fills i de tant altres nens i nenes. 

Aquests polseres es poden com-
prar a la recepció del Club, on tota 
la recaptació anirà íntegrament a la 
Fundació Sant Joan de Déu. 

De fa un temps, el nos-
tre Club col·labora amb 
la Casa dels Xuklis con-
vidant als nens i nenes 
amb els seus familiars i 
voluntaris a passar un dia 
amb nosaltres. 

La Casa dels Xuklis és 
una casa d’acollida per 
a les famílies que tenen 
un fill malalt i necessiten 
estar al costat dels prin-

cipals hospitals. No obs-
tant això, quan el temps 
ho permet, els nens po-
den sortir i fer vida nor-
mal. L’Hispano facilita 
en tot moment aquestes 
activitats i aquest es-
tiu van ser convidats a 
passar un dia amb no-
saltres. Podeu veure les 
fotografies del gran dia i 
la gran celebració. 

Diversió pels nens de la Casa dels XUKLIS
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La veu del Metge

JOAN GENER RAXACH ÉS SOCI DEL NOSTRE CLUB DES DE FA MÉS DE 20 ANYS.  EL 
PODEM VEURE ELS DIMECRES I DIUMENGES JUGANT A TENNIS. METGE JUBILAT DE 
L’HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA. VA DESENVOLUPAR TOTA LA 
SEVA CARRERA AL SERVEI DE CURES INTENSIVES. DURANT ELS ÚLTIMS 12 ANYS, 
VA EXERCIR COM A COORDINADOR DE TRASPLANTAMENTS.

Dr. Joan Gener Raxach

Des de sempre he practicat esports: 
futbol, tenis, squash, natació.... Sóc 
soci del club des dels anys 90 grà-
cies al Dr. LLuis Serès, company de 

l’hospital, i tant ell com en Neme van intentar 
des del principi augmentar el meu nivell ten-
nístic, però lamentablement sense gran èxit.

D’ençà que estic jubilat, aprofito més el Club, 
on he trobat un ambient molt agradable i fa-
miliar, principalment als matins. A part de ju-
gar, serveix també per a fer vida social, dinar 
amb els companys, fer petar la xerradeta... 
això si, intentant últimament no parlar gaire 
de política....

A l’hora de donar uns consells mèdics, apro-
fito la meva ex-condició de coordinador de 
trasplantaments per recordar que hi ha molts 
malalts en llista d’espera per a rebre un òr-
gan i la necessitat d’aconseguir el màxim nú-
mero d’òrgans possibles. 

D’entrada podem dir que tothom pot ser 
donant d’òrgans, teòricament no hi ha límit 
d’edat i no tan sols es poden donar òrgans 
(ronyons, fetge, cor, pulmons, intestí, pàn-
crees) que salven vides, sinó també de teixits 
(còrnies, tendons, pell, teixit vascular, vàlvu-
les) que també serveixen per curar malalties.

Seran les circumstanciés de la mort i l’estat 
en què es trobin els òrgans en el moment de 
la mort el que els farà viables.

Des de fa 26 anys, Espanya és líder mundial 
en donacions (2.183 donacions a l´any 2017) 

i en  trasplantaments (5.261 trasplantats a 
l’any 2017) la qual cosa suposa una mitjana 
de 6 donants al dia i de 14 trasplantaments 
diaris. 

El model espanyol de trasplantaments es 
considera a nivell mundial un model a imitar 
i està regulat per la “llei de trasplantaments” 
que està basada en dos aspectes fonamen-
tals:

1-  La gent dona de forma altruista els òr-
gans. Un 85% de potencials donants accep-
ten la donació per generositat i solidaritat.

2-  L’equitat a l’accés al trasplantament: tots 
tenim els mateixos drets i les mateixes pos-
sibilitats de rebre un òrgan, gràcies a la xarxa 
nacional de coordinació de trasplantaments, 
controlada rigorosament (les llistes d’espera) 
per garantir la igualtat de tots els ciutadans.

Per descomptat comptem amb un sistema 
sanitari de gran nivell que permet fer els tras-
plantaments, ja que es requereixen equips 
molt experts i de gran nivell tècnic.

Fins fa pocs anys els principals donants eren 
malalts joves, que presentaven mort cerebral 
a conseqüència d’accidents de trànsit... Però 
des de l’ús del casc de manera obligatòria i 
del carnet per punts la mortalitat a les ca-
rreteres ha baixat de forma espectacular. Si 
als anys 80 un 43% dels donants eren per 
accidents de trànsit, l’any 2017 els donants 
havien baixat fins a un 4,2%. 

Ara els donants tenen unes altres caracterís-
tiques, ja que la causa fonamental de mort 
cerebral és a conseqüència d’accidents vas-
culars cerebrals, hemorràgies, trombosis...
això fa que aquests donants tinguin més edat. 
Un 31% dels donants són majors de 70 anys 
(2017) i per tant,  els òrgans no sempre estan 
en tan bones condicions per ser trasplantats i 
tenim més problemes per a trasplantar a gent 
jove. Cada vegada és més freqüent buscar do-
nants vius (sobretot renals) dintre de l’entorn 
familiar, sempre seguint un estricte protocol, 
que passa inclús pel vistiplau dels jutjats.

A Espanya l’any 2017 es van fer 3.269 tras-
plantaments de ronyó cadàver i 332 de donant 
vius.  De fetge es van fer 1.247 trasplanta-
ments i 17 trasplantaments de donants vius. 
De cor, 304 trasplantaments i 70 trasplanta-
ments pancreàtics.

El problema és que encara hi ha molts malalts 
en llista d’espera i un 10% moren esperant un 
òrgan. L’any passat  460 malalts esperaven 
ser trasplantats de fetge i 3.942 malalts espe-
raven  un trasplantament de ronyó.

Per a molta gent els trasplantaments és l’úni-
ca solució per a evitar la mort o per dur una 
millor qualitat de vida. Tots diuen que després 
d’un trasplantament han tornat a néixer i que 
comencen una nova vida.

Recordar finalment que si un vol ser donant, 
el més important es haver-ho parlat amb els 
familiars més propers.
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Notícies Club

Felicitem l’equip de +18 en 
categoria C que ha acon-
seguit l’ascens a categoria 
B en guanyar la final de la 
Lliga Catalana davant el TCA 
Font Martina.

Lliurament de premis al campió 
+18C 2018.

Presentació dels equips 
per a la propera temporada 2018-2019

Equip +50 

Equips +50 A i B

L’equip de +50B va arribar a la final de la Lliga Catalana on va ser derrotat 
pel CT Reus Monterols d’una categoria superior.

Els participants de la final van ser Luís Mérida, Antonio Castillo, Pedro 
Barata i Ignasi Colomé.

Equip subcampió +50B 2018 
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Notícies Club

Equip +60 i +65 

Equip subcampió +70 2018

Un petit homenatge a l’equip de +65 del nostre Club que porta 
una llarga trajectòria de triomfs a la Lliga Catalana, aconse-
guint aquest any guanyar per segona vegada consecutiva el 
títol de campions davant el Real Club de Polo de Barcelona.

Equip campió +65 2018. Albert Bonsfills, Luís Mérida, Ignasi Colomé 
i Ramón Talavera.

Bona temporada de 
l’equip de +70 que va 
arribar a la final de la 
seva categoria de la 
Lliga Catalana on va ser 
derrotat pel Real Club 
de Polo de Barcelona.

Els jugadors que van 
disputar la final van ser 
Pedro Millet, Alberto 
Sánchez, Agustín Mo-
rales, José González i 
Manuel Susi.

Campionat de 
Catalunya femení 
per equips +65
Enguany, el nostre Club va acollir al mes de Juliol el Cam-
pionat de Catalunya Femení per equips +65.

L’equip guanyador d’aquest torneig va ser el Real Club 
Tennis Barcelona. No obstant això, les nostres jugadores 
van lluitar de valent per un honorable tercer lloc.
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Notícies Club

Equip Femení Set Ball B puja de categoria
Les jugadores de tennis de l’equip 
veterà B, han tornat a fer història al 
nostre Club. Les veteranes han aca-
bat una excel·lent temporada. Tornen 
a fer el salt i jugaran a la primera ca-
tegoria de la lliga Set Ball. 

Les jugadores l’han lluït com mai. Per 
això, la temporada vinent l’afronten 
amb més ganes i il·lusió que mai.

Felicitats a totes.

Nou curs. CEHF B Egara
L’equip de l’Hispano Francés “B”, amb molta il·lusió i ganes, comencen un nou curs del torneig que organitza el Club Tennis Egara. Orgulloses 
de representar al nostre estimat Hispano en aquests últims 30 anys. 

Torneig Els Mistos
Lliurament de premis del IV Torneig de tennis Els Mistos

El CEHF va ser l’encarregat de lliurar els premis d’aquesta IV 
edició del Torneig de tennis “Els Mistos” el dia 19 de setembre 
d’enguany.

Aquest enfrontament s’ha disputat els dies 12 i 19 de setembre 
al Centre Municipal de la Vall d’Hebron i al nostre Club respecti-
vament. Anualment, aquests dos clubs disputen en dues jorna-
des qui és el mereixedor del Trofeu els Mistos, on el nostre Club 
ha estat el guanyador en les últimes quatre edicions. 

Com anècdota, esmentar que qui guanya el Torneig durant tres 
anys consecutius, es queda el trofeu en propietat. Ja en tenim 1!

La fotografia encapçalada pel Sr. Joan Cela, membre d’esports del 
districte d’Horta-Guinardó, el president del nostre Club, en Josep Ma-
ria Garcia i Maranges, la Sra. Maite Fandos, Diputada d’Esports de la 
Diputació de Barcelona i en Josep Manel Ferreras, director del Centre 
Municipal de Tennis Vall d’Hebron.



Creixen els Premis Taronja 
i Llimona

NOTICIA PENYA MIGDIA

Una de les característiques de la 
Penya Migdia és que, després de 
cada trobada, cada membre atorga 
el premi Taronja i Llimona segons el 
comportament que ha observat als 
diferents membres de la Penya. 

Els premis Taronja i Llimona s’am-
plien amb màxim golejador, mínim 
golejat i i el denominat trofeu “J. Llau-
radó” que premia la competitivitat.

La forma i aspecte canvien: de ser 
típics trofeus a Logotips Transferi-
bles, que s’incorporen a les sama-
rretes de les equipacions.

En aquesta última temporada, han 
tingut esment especial en Pere Yoldi 
i en José Luis Miguéiz,  com a Se-
leccionador i Estadístiques respec-
tivament. 
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Notícies Club

CEHF es proclama campió d’Espanya de 
dòmino per equips.

Agraeix al Sr. S. Justícia que va ser la perso-
na que el va introduir a l’apassionant món del 
dòmino, on va descobrir que no solament era 

un joc per passar l’estona, sinó que té 
moltíssimes qualitats.  En Marc Calvo va 
començar a jugar fa dues dècades a nivell 
de competició.

El dòmino s’ha convertit en un joc on es 
barreja dinamisme, control, estratègia i 
passió. Recomana la pràctica del dòmino 
a tothom, en especial a la gent gran, ja que 
te infinitat de beneficis tant a escala de 
memòria com a nivell de concentració. De 
fet, està clínicament demostrat que és una 
gran teràpia per a persones que pateixen 
Alzheimer i està convençut que en futur 
no molt llunyà serà una eina no solament 
en l’àmbit social sinó a nivell didàctic i de 
prevenció.

 A més a més, ens explica que el més impor-
tant quan seu a jugar una partida de dòmino, 
a part de les fitxes, és la parella, ja que la 
compenetració i l’enteniment en cadascuna 
de les pensades és vital per tal de treure el 
màxim rendiment a les fitxes i a les jugades.

 És el capità de l’equip de dòmino del nos-
tre Club que, de fet, des de fa uns anys s’ha 

convertit en un equip de referència tant a ni-
vell català com estatal, assolint any rere any 
campionats de Barcelona i Catalunya.

 L’equip que ha anat confeccionant durant 
aquests anys està format per grandíssims 
jugadors, molts d’ells campions d’Espanya 
i de Catalunya.

Com a mèrits individuals, val la pena es-
mentar que en Marc ha guanyat en més 
d’una ocasió el trofeu d’or dels punts dom 
que l’acredita com el “Millor jugador de 
Barcelona”; a més a més, ha sigut campió 
de Catalunya i d’Espanya per parelles fent 
tàndem amb l’Alberto Bermejo i, a nivell 
d’equips, amb l’Hispano Francès ha assolit 
els títols de campions de Barcelona, Cata-
lunya i d’Espanya.

Com a guanyadors de la Lliga de Barce-
lona, l’Hispano Francès ha sigut el repre-
sentant de província de Barcelona en el 
Campionat d’Espanya 2018 el qual s’ha 
proclamat campió d’Espanya.

Us animem a gaudir d’aquest merave-
llós joc.
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Recordant l’Hispano

Ramon Canela i Piqué 
Cofundador del Grup DIR 

ENTREVISTA A

Estic orgullós de tot el que he aconseguit 
fins ara. Miro enrere i recordo les fotogra-
fies que feia en tota classe d’esdeveni-
ments. Feia un curs de patí de vela amb un 
amic i ens preguntàvem si podríem tenir 
en el nostre barri unes bones instal·lacions 
esportives. Només existien instal·lacions 
petites, de 200-300 metres. Les grans ins-
tal·lacions les tenien els Clubs Esportius, 
així que l’any 1979, vam llogar una nau de 
3000 metres i vam començar amb el nom 
d’SPORTMET fent referència al Metropoli-
tan House de Nova York. En aquella època 
va ser una revolució. Vam comprar les pri-
meres màquines de força americanes im-
portades, aprofitant que el propietari d’un 
gimnàs tancava. 

L’any 1983, sense pensar-m’ho, obro el 
segon gimnàs DiR Castillejos,  amb més 
de 5.000 metres i també amb piscina de 
25 metres. En molt poc temps, els in-
fants de més de 40 col·legis nedaven en 
aquestes instal·lacions. En aquesta sego-
na apertura, canvio el nom SPORTMET per 
un que  fos més curt. Vaig pensar Deporte 
y Recreación (DyR). Amb el temps, amb la 
normalitat lingüística hem canviat la “y”, 

EN RAMON CANELA ÉS UN HOME VALENT. GRÀ-
CIES AL SEU ESPERIT EMPRENEDOR VA DEIXAR 
EL MÓN DE LA FOTOGRAFIA PER ENGRESCAR-SE 
A L’AVENTURA DEL PRIMER GIMNÀS, DIR MARA-
GALL (MET). L’ANY 1988, CAPDAVANTER AL SEU 
TEMPS, VA ANAR ALS ESTATS UNITS PER VEURE 
LES TENDÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA (FITNESS) 
QUAN ENCARA NO EREN CONEGUDES AL NOSTRE 
PAÍS. VA INSTAL·LAR ELS PRIMERS CIRCUITS DE 
RUNNING DINTRE D’UN GIMNÀS I VA PORTAR LES 
PRIMERES MÀQUINES CARDIOVASCULARS AME-
RICANES. 

PERSONA INNOVADORA QUE SEMPRE HA TRENCAT 
LES REGLES DEL JOC, VA ESTABLIR: QUOTES PER 
FRANGES HORÀRIES, IMPLANTACIÓ EN TOTS ELS 
GIMNASOS D’UN VENTALL MOLT POTENT D’ACTI-
VITATS DIRIGIDES AMB GRANS PROFESSIONALS, 
INTRODUCCIÓ DE DESCOMPTES SEGONS L’EDAT, 
AMPLIACIÓ DELS HORARIS, I DISPOSAR DE PER-
SONAL EN TOTES LES SALES DE FITNESS PER RE-
SOLDRE DUBTES DE QUALSEVOL APARELL QUE ES 
VULGUI UTILITZAR.

per la “i”, i des de llavors, el nom és DiR 
(Deport i Recreació). 

Conec al president actual del Club de 
fa molts anys i li tinc molt de respecte. 
Vam tenir conversacions per a poder fer 
el DiR Hispà en les instal·lacions del vos-
tre Club. L’Hispano és un club que s’ha 
revalorat per totes les millores que s’han 
fet, l’adaptació a les noves tendències i 
nosaltres estem orgullosos de la gran 
resposta que ha tingut aquest gimnàs en 
aquesta àrea de Barcelona. La col·labo-
ració ha facilitat que el Club tingués més 
viabilitat. La gestió directiva per ambdues 
parts, ha fet que avui dia siguem comple-
mentaris.

Actualment DiR gestiona 20 instal·la-
cions a Barcelona i una a Sant Cugat 
del Vallès. Paral·lelament s’han obert 
14 franquícies DiR i 16 més estan en 
camí, amb instal·lacions de menys di-
mensions de ioga, fitness i altres espe-
cialitats. 

Continuem innovant. Els hàbits saluda-
bles que fomentem permeten la millora 
física i mental dels nostres socis.
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Avui parlem de

Maite Fandos

MAITE FANDOS, NASCUDA A BARCELONA. DONA 
INDISCUTIBLE DE LA POLÍTICA. SEMPRE VINCULADA AL 
BARRI, AL BENESTAR SOCIAL I A L’ESPORT.

ENAMORADA DE LA CIUTAT QUE L’HA VIST NÉIXER I DE 
LA CERDANYA ON VA ESTIUEJAR FINS ALS 40 ANYS. 
DESITJA PODER COHESIONAR LES SEVES DUES PAS-
SIONS, BARCELONA I PIRINEUS, A TRAVÉS DELS JOCS 
OLÍMPICS D’HIVERN.

CINÈFILA DE PEL·LÍCULES QUE DISTREGUIN, QUE LA 
FACIN SOMIAR. NO PERMET UNA VIDA SENSE PASSIÓ 
NI REPTES. UNA GRAN POLÍTICA HA DE TENIR GRANS 
SOMNIS.
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Avui parlem de

Maite Fandos Vaig estudiar a les Teresianes de Gràcia. Des 
de ben jove era una nena molt activa, jugava 
al bàsquet, tennis taula, era la responsable 
del Moviment Teresià d’Apostolat (MTA), feia 
teatre, estava en un grup de fotografia. Sem-
pre estava vinculada a qualsevol activitat i 
tenia el sentiment de treball i cooperació amb 
tot allò en què m’implicava. Tenia caràcter de 
defensora del poble. Aquesta dinamització i 
caràcter, ha estat la meva base per fer políti-
ca i treballar per la gent.

La meva primera vinculació amb el món de la 
política va ser apuntar-me a la JNC (Joventut 
Nacionalista de Catalunya). Volia ajudar a mi-
llorar el món i creia que ho podia fer des de la 
política. I com ja creia llavors que Catalunya era 
una nació que havia de ser independent vaig 
triar la JNC. Vaig ser la representant d’aquesta 
organització al CNJC (Consell Nacional de la Jo-
ventut  de Catalunya). Era un espai transversal 
on s’agrupaven totes les entitats juvenils cul-
turals, polítiques, socials i de lleure. Parlàvem 
de polítiques noves, de  reptes a aconseguir i 
aquelles trobades eren molt interessants per-
què joves de diferents procedències, ideologies 
i experiències somniàvem plegats com fer un 
futur millor pels joves catalans. Algunes de les 
persones que estaven vinculades van estar 
grans referents per a mi.

Posteriorment, entro a Convergència Demo-
cràtica de Catalunya, on vaig tenir diferents 

responsabilitats. Vull destacar l’època que 
vaig presidir el Consell de Dones del partit 
per lluitar per la igualtat de gènere. Amb un 
magnífic equip vam treballar molt per la pari-
tat. Anys més tard vaig ser directora general 
a l’Institut Català de les Dones. Aquesta lluita 
per la igualtat ha estat i és un dels eixos cen-
trals de la meva vida.

En referència al tema Social, hi treballo des 
de l’any 1991, quan vaig entrar a treballar al 
Departament de Benestar Social de la Gene-
ralitat, però segur que el moment més impor-
tant ha estat poder treballar pel Benestar de 
les Persones de Barcelona quan vaig tenir la 
sort de ser tinent-alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esport, amb l’alcalde Trias. En un 
dels pitjors moments de la crisis econòmica 
del nostre país va ser tot un repte. Un repte 
que va donar fruits amb la creació d’impor-
tants projectes socials com les rendes infan-
tils d’alimentació, totes les accions del Pla 
d’Inclusió Social, les beques esportives, nous 
equipaments i serveis per persones sense 
sostre, habitatges temporals per famílies, 
nou centre d’emergències socials o haver fet 
que Barcelona sigui referent en serveis a la 
gent gran com la teleassistència.

En la vessant esportiva de ciutat, va ser un 
plaer haver tirat endavant l’actual Conse-
ll Municipal de l’Esport i haver apostat per 
l’esport en edat escolar. També he tingut 

l’oportunitat de participar en l’organització 
dels mundials de natació, de bàsquet, d’han-
dbol, els x-games, la Barcelona World Race, 
etc. que formen part dels grans esdeveniment 
dels darrers anys. Però Barcelona té una vida 
esportiva pròpia durant tot l’any amb un ca-
lendari ple d’activitats i competicions. El vos-
tre torneig de tennis femení és un magnífic 
exemple i per aquest motiu hem d’apostar 
per ell.

I ara, com a diputada d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona, continuo treballant amb 
una visió de l’esport que integra, cohesiona i 
ajuda als joves a crear bons hàbits i valors a 
través de l’esport. L’esport és també un factor 
de creació de riquesa i de llocs de treball que 
impacta en el territori i cohesiona els nostres 
municipis.

Per això, hem de seguir treballant perquè hi 
hagi molts clubs, entitats esportives, esde-
veniments esportius, i seguir promocionanti 
apostant per tornejos com els vostres. Hem 
de continuar situant  Barcelona com una ca-
pital esportiva en el món.

També per aquest motiu volem organitzar 
uns nous JJOO, en aquesta ocasió d’Hivern, 
perquè volem a més que Barcelona faci de 
capitat i es posi al servei dels Pirineus per fer 
plegats, de nou, el somni olímpic.
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Escola de Pàdel

En aquests darrers mesos, les nostres ganes de millorar, 
ha apostat per a la creació d’una escola d’alta competi-
ció de pàdel, dirigida a jugadors i jugadores que vulguin 
fer el pas al més alt nivell.

 El nostre objectiu és ajudar a millorar físicament i tàcti-
cament per a poder començar a competir.

Comptem amb un preparador físic per a pàdel, també 
amb tots els elements que es necessiten per a la prepa-
ració física com balons medicinals, cinturons, escales, 
gomes de potència...

L’escola d’alta competició ha comprat una exclusiva 
màquina per a perfeccionar els cops. Aquesta pot ser 
programada perquè durant l’entrenament el jugador 
pugui impactar la bola des de diferents angles mentre 
l’entrenador està fent les correccions oportunes. L’ob-
jectiu és fer l’entrenament el més real possible creant 
situacions similars al partit.

La Núria Rivas, jugadora professional i alumna de l’es-
cola de competició del CEHF i patrocinada per la marca 
Bigfine Europe, ha arribat a la final del torneig del circuit 
Català en el Club Egara, a la final del Super Grand Slam 
en el Tennis Rosa de Sitges, i finalista del Campionat de 
Catalunya Absolut. Seleccionada per la Selecció Cata-
lana Absoluta ha jugat el campionat d’Espanya per Se-
leccions Autonòmiques i amb la Selecció Espanyola, el 
campionat del món +35 a Estepona, on s’han proclamat 
campiones del món. Com a parella ha estat al costat de 
la Lorena Alonso. 

JA TENIM 
ESCOLA D’ALTA  
COMPETICIÓ DE 
PÀDEL
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La veu de la directiva

ANTONIO 
CALVO

Vaig fer el batxillerat a l’institut Jaume Balmes i després vaig fer peri-
tatge industrial, la branca de mecànica a l’escola de peritatge indus-
trial de Terrassa. Allà vaig coincidir amb el que avui dia també està a 
la junta, en Jaume Puig.

Posteriorment, l’any 1978, vaig formar la empresa Incometal S.L a 
Mollet. Tres anys més tard, vam comprar un terreny al polígon indus-
trial, La Ferreria on vam construir els nostres tallers, creant l’empresa 
Estarca, S.A. Vam arribar a ser un dels més importants a Catalunya 
en construcció de claus en mà en edificis industrials.  Quaranta anys 
més tard, continuem al peu del canó, amb una reducció de mitjans i 
de personal a causa de la gran crisi financera que va afectar de ple a 
la construcció. 

En 2001 vaig iniciar una altra aventura professional, la creació d’una 
bodega petita, però capaç d’elaborar un dels millors vins de Somon-
tano, així com dels millors d’Espanya: Bodegas ‘El Grillo y la Luna”, 
on elaborem diferents vins: El Grillo, Hophop Grillo, Cricri Blanco, 12 
Lunas. Any rere any intentem que siguin els millors. 

Haig d’agrair la gran ajuda que he tingut per a poder portar tots els 
meus projectes endavant i que comencen amb la creació de la meva 
família. Primer, la meva dona i després les meves filles. La meva dona 
em recolza en totes les meves decisions empresarials i a totes les me-
ves il·lusions personals. Ja fa 50 anys que estem junts. Fruit d’aquesta 
unió, les meves filles m’han recolzat en la creació de la Bodega El 
Grillo y la Luna, la meva última aventura empresarial.

Aprofito per agrair als molts socis del Club als que subministrem vins. 
Nombraria a tots els membres de la Junta, de les penyes Primer Toc i 
Migdia, grans amics i companys. Però la meva obligació és anomenar 
a la persona que va fer que jo vingués a aquest Club quaranta anys 
enrere. Pere Yoldi, després Josep Maria Garcia i Maranges per fer que 
quan ets aquí estiguis envoltat de bons companys, que intentarem 
guanyar a la pista, però al final i en el fons està l’amic. 

Estar aquí, per a mi, ha sigut la millor medicina mental per alliberar les 
tensions de la feina. 

Gràcies al Club Hispano Francès per existir, tal com és, i ho dic a nivell 
personal i esportiu. Un Club que si no estigués, hauria d’inventar-se.

VICEPRESIDENT PATRIMONIAL DEL NOSTRE CLUB. NASCUT A 
YÉQUEDA (OSCA) L’ANY 1943 I EDUCAT A BARCELONA. CURSA 
EL BATXILLERAT I POSTERIORMENT PERITATGE INDUSTRIAL A 
TERRASSA. CREADOR DE LA BODEGA EL GRILLO Y LA LUNA.
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Escola de Tennis

Arranca la nova 
temporada a 
l’acadèmia PRO-AB

Un any més, arriba el mes de se-
tembre que és el punt de partida 
de la nova temporada de l’escola 
de tennis del club, dirigida per 
l’acadèmia PRO-AB team.

Després d’un estiu on el Stage 
de tennis, el Campus esportiu i 
l’acadèmia de competició han 
estat els protagonistes de l’es-
cola, ja s’han posat en marxa to-
tes les propostes dels diferents 
tipus d’escola amb una sèrie de 
novetats.

ESCOLA ALTA COMPETICIÓ: 

Entrenaments diaris de matí o 
matí i tarda.

Dirigida a tots aquells nois i noies 
que tenen un bon nivell de tennis 
i busquen fer un pas endavant, 
amb la finalitat de poder conver-
tir el tennis en la seva professió, 
sigui com a tenista professio-
nal, sigui per tenir la possibilitat 
d’adquirir un bon nivell tennís-
tic i assolir una beca als USA, 

ESCOLA PRE-ALTA 
COMPETICIÓ:

ESCOLA 
COMPETICIÓ: 

Entrenaments dilluns, 
dimecres i divendres de 
18h a 21h.

Arranquem amb uns 
40/45 alumnes en 
edats benjamí, alevins 
e infantils, que ja poden 
començar a compaginar 
l’entrenament amb la 
competició.

Hi ha hagut alguns 
nens i nenes que han 
fet el salt de l’escola de 
perfeccionament a la de 
competició, i aquesta 
progressió és la que ens 
il·lusiona.

ESCOLA INICIACIÓ I 
PERFECCIONAMENT: 

Entrenament dimarts, 
dijous (18h a 19:30h) i/o 
dissabtes (9:30h a 11h).

Com a novetat més 
important aquest any és 
que hem agafat un nou 
responsable especialista 
en aquestes edats i aquest 
tipus d’escola, doncs ens 
agradaria donar un impuls 
molt important a la base 
durant aquesta temporada. 
Ell és, l’Elias Galobardes, 
ex-soci del nostre Club i al 
que volem donar la benvin-
guda des d’aquí.

Volem convertir aquesta 
escola base en referent 
de les escoles base de 
Catalunya i és per això 
que presentarem una sèrie 
de novetats a pista que 
esperem que us agradi.

NOVETAT: ESCOLA 
D’ADULTS: 

Aquest any ens hem 
proposat engrescar 
també als socis a 
poder participar de 
l’escola de tennis. 

Com? Donant l’opció a 
participar de l’escola 
d’adults. És una escola 
que arranca a partir 
de les cada cop més 
demandes dels socis 
per a poder fer classes 
amb els nostres entre-
nadors, i l’hem posat 
en marxa  alguns dies 
a partir de les 19:30h 
o 20:30h i que estarà 
oberta per a tothom.

CLASSES 
PARTICULARS:

Com l’any passat seguim 
amb l’opció de poder fer 
classes als socis amb els 
nostres entrenadors, amb 
una variada disponibili-
tat horària, per a poder 
ajudar a tothom a gaudir 
cada vegada més del 
nostre esport.

En la propera revista, us 
informarem de tots els 
resultats esportius, i del 
funcionament de totes 
les escoles aquí men-
cionades, així com les 
millores i novetats que es 
vagin produint.

Entrenaments diaris de 
16h a 19h, per a nens 
cadets, juniors que 
estudien al matí. És 
una escola que compta 
sempre amb bons ju-
gadors i en molts casos 
es converteixen en 
referents de les seves 
categories.

JOSEP MARÍA ARENAS
DIRECTOR DE L’ESCOLA PRO-AB AL CEHF

o també per formar-se com 
a jugador i tècnic per poder 
impartir l’ensenyança en un 
futur pròxim.

Esportivament parlant, la 
tornada de la Paula Badosa 
(campiona de Roland Garros 
junior i campiona absoluta 
d’Espanya) és la notícia més 
destacada. Treballarà sota les 
ordres del Xavier Budó i espe-
rem que tingui una temporada 
molt exitosa.

Els bons resultats del Pol Mar-
tín als ITF Futures, la bona 
progressió de la Carlota Mar-
tínez al circuit mundial junior, 
més el bon treball del Xavier 
Gabarro i en Cayetano March 
entre d’altres s’incorporaran a 
disputar tornejos ITF, i l’arriba-
da de nous jugadors a l’aca-
dèmia, són les notícies més 
destacades. 
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Tennis

Vaig marxar a estudiar als Estats Units i amb 16 
anys torno a Barcelona per dedicar-me al tennis 
ja que Bilbao no era un ciutat on podies trobar es-
coles de tecnificació del Tennis. La meva relació 
amb L’Hispano es remunta per aquella època. Vaig 
anar a viure al carrer Berruguete, amb la família 
del Juan Sebastián Martínez. La família del JuanSe 
eren socis de l’Hispano i ens entrenàvem al Club 
els caps de setmana. Recordo al Raul Hidalgo i al 
Nemesio. Persones entranyables que sempre es-
taven al nostre costat, ens donaven pautes. Vaig 
veure la transformació del Club i les obres del DiR. 
Fins als 19 anys érem uns assidus del Club fins que 
vaig marxar a Esplugues per donar el pas al tennis 
professional. En aquell moment la meva vida ja va 
canviar. Vaig començar a viatjar entre 25 i 30 set-
manes a l’any i vaig perdre el vincle amb el Club.

Els tennistes espanyols d’aquella època ens anàvem 
trobant pels diferents tornejos i les diferents ciutats. 
Es cert que existia una rivalitat, però en el fons érem 
nens que estàvem fora de casa nostre i estar amb 
gent que parla el mateix idioma, compartir habitació, 
fa que no et sentis tan sol ni tan estranger.

Quan viatges tant, tens moltes anècdotes. En el 
meu grupet estava l’Àlex Corretja, l’Albert Costa, 
l’Àlex Bragado i d’altres. Recordo estar a Santan-
der, jugant un Future amb 17-18 anys. Passes tan-
tes hores a l’habitació que l’avorriment ens feia fer 
alguna trastada. Estant a la terrassa de l’habitació, 
anàvem encenent els mistos que hi havia i se’ns 

ALBERTO 
BERASATEGUI

L’ALBERTO BERASATEGUI NEIX A BILBAO EL 28  DE JUNY DE 1973. AGAFA LA SEVA PRIMERA RAQUETA DE 
TENNIS ALS 7 ANYS I ES RETIRA DEL MÓN PROFESSIONAL ALS 28 ANYS PER PROBLEMES MUSCULARS. 
NUMERO 7 DEL MÓN. DEBUTA L’ANY 1991 I DOS ANYS MÉS TARD GUANYA EL SEU PRIMER TORNEIG A SAO 
PAULO. SERÀ EL PRIMER TORNEIG ATP DELS CATORZE QUE GUANYARIA EN TOTA LA SEVA CARRERA.  VA 
SER L’ENTRENADOR DE FELICIANO LOPEZ, EMPRESARI DEL MÓN DE LA CONSTRUCCIÓ I COMENTARISTA DE 
TELEDEPORTE. A DIA D’AVUI ENCARA JUGA AL TENNIS AMB AMICS I COL·LABORA EN EL MÀSTER 1000 DE 
MADRID. VA COMPRAR EL CLUB PÀDEL RIPOLLET, ON ACTUALMENT JUGA I DEDICA LA MAJORIA DEL SEU 
TEMPS.  CASAT AMB VANESSA TORRENT. PARE DE 5 FILLS. 

va escapar de les mans. Gairebé vam fer una foguera 
allà mateix. Una altre anècdota va ser al Roland Ga-
rrós, quan el meu entrenador es va deixar l’aixeta de 
la banyera oberta i al matí ens vam aixecar amb tota 
l’habitació inundada. 

Em vaig retirar del món del tennis jove, als 28 anys. 
També es cert que vaig començar molt jove. L’etapa 
posterior no va ser molt traumàtica perquè estava 
cansat psicològicament i els resultats no m’ajudaven 
per les meves lesions. Vaig deixar el tennis una mica 
cremat. Va ser un descans. Però mai deixes de ser 
tennista. És la meva vida i passió. Quatre anys més 
tard, era l’entrenador del Feliciano Lopez i em sento 
orgullós dels resultats que vam obtenir perquè va ser 
tot un repte passar de jugador a entrenador.

Després del tennis professional, he tingut una vida 
molt plena. Em vaig instal·lar a Bellaterra i em vaig 
dedicar al món de la construcció sense tenir ni idea, 
però guiat per la meva família. Vam muntar una em-
presa durant 16 anys d’andamis i rehabilitació de 
façanes. Fa uns anys enrere, he comprat el Club Pà-
del Ripollet. Ara tenim 16 pistes i volem ampliar-ho. 

En aquests moments torno a estar vinculat al món del 
tennis ja que participo en el Canal plus per comentar 
les semis i finals dels Màsters 1000 i també estic tre-
ballant en el Màster de Madrid fent la coordinació en-
tre el torneig i els jugadors. Si això li sumem que cada 
dia intento anar al meu Club de Pàdel, i tinc cinc fills, 
ja es pot entreveure que la meva vida no es avorrida. 
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Recepta de Cuina

· 200 gr. de xipirons pel farcit

· 2 alls

· 1 ceba

· 1 dl d’oli

· 50 gr. de pa ratllat

· 2 tomàquets

Fer el sofregit amb les potes dels 
xipirons i espessir amb el pa ratllat.
Triturar i farcir el calamar.

· Tomàquet

· 1 all

· Julivert

· Ametlles

· Ou dur

Fer el sofregit i triturar

· 50 gr. de mantega

· 1 dl de nata

Coure els espinacs i tritu-
rar-los junt amb la mantega 
i la nata. Reduir fins a es-
pessir.

A LA MARINERA AMB ESPINACS 
A LA CREMA

INGREDIENTS 
PEL FARCIT:

INGREDIENTS PER
LA SALSA MARINERA:

INGREDIENTS 
PELS ESPINACS:

CALAMARS FARCITS 
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Pensaments

“ Siempre juegas para 
ganar. Por eso juegas al 

tenis, porque amas el deporte 
e intentas ser lo mejor que 

puedes

“ No puedes ganar a 
menos que aprendas 

cómo perder”
— Kareem Abdul-Jabbar

Si tienes miedo de 

fallar, probablemente 

falles. 

— Kobe Bryant

Me gustan las críticas, te 

hacen más fuerte

— LeBron James

Si tienes miedo de 

fracasar no te mereces 

ser exitoso.

— Charles Barkley

El que no es lo suficien-

temente valiente como 

para arriesgarse, no 

logrará nada en la vida. 

— Muhammad Ali

“ El talento gana 
partidos, pero el 

trabajo en equipo y 
la inteligencia ganan 

campeonatos”
—- Michael Jordan

—- Roger Federer
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Xarxes Socials

EL NOSTRE CLUB, AMB EL PROPÓSIT D’UNA CONTINUA MILLORA PER ESTAR AL CAPDAVANT DE LES ÚLTIMES 
TECNOLOGIES, ENS AGRADA COMPARTIR TOT EL QUE PASSA A LA NOSTRA ENTITAT I AL MÓN DE L’ESPORT A 
TRAVÉS DELS NOSTRES PERFILS DE XARXES SOCIALS. SEGUEIX-NOS!

WWW.CEHF.CAT 

CLUB-ESPORTIU-HISPANO-FRANCES

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCES @CEHISPAFRANCES




