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QUIM BRICH GUANYADOR DEL 
1r TORNEIG TARDOR DE TENNIS

1r OPEN CE HISPANO FRANCÈS DE PÀDEL

CREACIÓ NOVA PISTA DE TENNIS DE TERRA BATUDA (NÚM. 10)

CARLOS BERLOCQ, EX TOP 40 DEL RÀNQUING ATP, A L’HISPANO

LLIGA DE DOMINÓ DE 
BARCELONA

3r TORNEIG EXPRESS 
DE PÀDEL

FINALS SOCIALS DE TENNIS 2015

TORNEIG 1ST WOMEN WORLD WINNER BARCELONA

DUES SUPERVIVENTS DEL TERRATRÈMOL DEL NEPAL VISITEN 
EL CE HISPANO FRANCÈS

EQUIP FEMENÍ DE TENNIS CAMPIONES D’ESPANYA +70

2a INAUGURACIÓ PISTES DE PÀDELEL CE HISPANO FRANCÈS REVALIDA EL TÍTOL DE CAMPIÓ 
DE “EL TROFEU DELS MISTOS”

La fi nal va ser disputada per en Quim Brich 
i en Patrick Benmansour, qui per sorpresa 
de tots va guanyar al cap de sèrie núm 2, 
l’Adrià Arenas. 

Del 8 al 14 de Juny es va celebrar el1r Open CE Hispano Francès dotat 
amb 1.800 euros en metàl·lic. Aquest torneig està inclòs dins el Circuit 
Català de la Federació Catalana de Tennis en la categoria plata. 

Per tercer any consecutiu els 
jugadors de l’equip de Dominó 
del nostre Club, s’han proclamat  
Campions d’aquesta Lliga.

Amb la construcció de la nova pista de tennis s’ha recuperat un espai 
que estava en desús. Aquesta inversió ha comportat, a més d’una 
millora, una rehabilitació i reorganització de les instal·lacions del club.

Va comptar amb un total de 90 jugadores, sumant la fase prèvia del 
torneig i el quadre principal, tot un èxit per ser la primera vegada que 
es realitzava un esdeveniment d’aquesta envergadura al nostre Club.

L’entrenament va fer les delícies de tots els socis que en aquell moment
es trobaven al Club i des d’aquí volem donar-li les gràcies per la brillant
exhibició del bon tennis amb que ens va delectar.

Va ser tot un èxit de participació 
amb més de 90 jugadors. Un 
torneig obert als socis, alumnes 
de l’escola de pàdel i amics. 
Gràcies a tots!

Finals femenina i masculina del 73è Campionat Social de Tennis inscrit
com a prova federada i puntuable pel rànqing de la RFET.

La Smarika i la Rosy, dues noies supervivents del terratrèmol del Nepal, 
en representació de la Fundació Ajuda al Nepal van gaudir d’una jornada 
al nostre club. Elles mateixes varem ser les encarregades de lliurar 
el premi “Help Nepal” a les fi nalistes de dobles al 1er Torneig Women 
World Winner.

Les nostres jugadores han tornat a demostrar la seva vàlua al guanyar 
el R.C. Polo per 2-1 i proclamar-se així Campiones d’Espanya.

Un any més, hem tingut la sort de poder inaugurar tres pistes més de 
pàdel i gaudir d’una exhibició amb jugadors professionals del circuit 
World Padel Tour i extennistes professionals.

Per segon any consecutiu el CE Hispano Francès va guanyar el Trofeu 
dels Mistos davant del Centre Municipal la Vall d’Hebron.
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CIRCUIT PERE MASSIP PLATINIUM 
ARRIBA AL CE HISPANO FRANCÈS
L’objectiu del circuit és motivar als nens que han 
perdut en la 1ª ronda dels quadres 4 o 5 de les 
competicions federades a que continuint jugant i 
aprenent. Tot un plaer contribuir en aquesta tasca!
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ACTE DE PRESENTACIÓ WOMEN WORLD WINNER BARCELONA AL OPEN BANC SABADELL
El Sr. Josep Maria Garcia Maranges, va agrair al  Sr. Albert Agustí, president de l’RCTB-1899, la possibilitat de presentar 
el torneig davant de tots el col·laboradors del torneig, en un aparador tan mediàtic com el Barcelona Open Banc Sabadell.
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CALÇOTADA 2015
El passat dissabte 14 de març van 
assistir 80 persones i es van coure 
1800 calçots! segons els comensals 
estaven... boníssims!
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4t EXPRESS DE PÀDEL AL CE HISPANO FRANCÈS

1r TORNEIG INDIVIDUAL DE PÀDEL

INAUGURACIÓ GIMNÀS

TORNEIG SOLIDARI CEHF 2015

El 4t Express de Pàdel va tenir lloc dins del marc de les Finals del 1st 
Tournament Women World Winner. Els participats del  torneig de pàdel 
van tenir accés al torneig tennis com espectadors i col·laboradors 
actius. Una activitat que es va sumar a la culminació del Torneig 
Internacional Femení.

Aquesta Castanyada es va posar en marxa el primer torneig de pàdel 
INDIVIDUAL. Els jugadors disfressats per Halloween van gaudir d’un 
descompte addicional amb el preu de la seva inscripció. Una proposta 
diferent amb una bona acollida.

Amb la construcció de la nova sala de fi tness, a més de millorar les 
instal·lacions,  s’ha ampliat el ventall de serveis esportius que el club 
pot oferir als socis i abonats; com ara: classes dirigides de tonifi cació, 
gac, postural i entrenaments personals.
Aquest any també hem comptat amb nous serveis: tractaments de 
fi sioteràpia, tractaments de massatges i classes d’aquagym a l’estiu.

Gran èxit de participació en totes les modalitats esportives (tennis, 
pàdel i futbol) i recaptació de 600€ de donatiu pel 1r Campionat 
Solidari del nostre club. De cloenda un gran dinar amb una super 
paella!

en un cop d’ull

www.cdhispanofr.com
Gaudeix del club

t’hi esperem

NEIX EL 1r TORNEIG INTERNACIONAL FEMENÍ 
WOMEN WORLD WINNER BARCELONA

GRAN ÈXIT PARTICIPATIU EN EL 1r TORNEIG INTERNACIONAL FEMENÍ DE TENNIS
WOMEN WORLD WINNER BARCELONA

JA TENIM AQUÍ EL TAN ESPERAT GIMNÀS
UNA DE LES INSTAL·LACIONS MÉS DESITJADES 

PELS SOCIS


