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Editorial

Benvolguts socis i sòcies,

Fa 75 anys que el nostre Club ha donat vida a molts esportistes i ha reunit a moltes famílies 
a gaudir del nostre entorn.  Ara més que mai, la remodelació dels vestuaris, el creixement 
del pàdel i el pròxim torneig internacional femení, són esdeveniments que demostren que 
l’Hispano Francès està en un canvi de millora constant. 

Haig de destacar amb gran goig que el creixement esportiu al nostre Club en l’esport del 
pàdel cada dia està més arrelat, contribuint a fer que la vida social sigui més nombrosa i 
enriquidora. 

A l’àmbit social, els socis, cada vegada s’impliquen més en les diverses activitats que 
s’organitzen durant l’any, com per exemple la calçotada que vam fer al mes de febrer, i la 
revetlla de Sant Joan al mes de juny. 

Si fem un balanç dels sis mesos anteriors, podríem destacar l’èxit de la nostra festa de cap 
d’any que sempre ens uneix i fa que siguem una gran família. El nostre Club no només es 
preocupa dels adults, també hi ha espai per als més petits on van poder donar la carta als 
Reis i gaudir d’una xocolatada que, com cada any, ha estat un èxit. 

Vull destacar la solidaritat de l’Hispano per fer possible una paella popular que vam 
organitzar amb l’objectiu de recaptar diners per una bona causa. Ajudar als nens i nenes 
malalts de càncer que viuen a la Casa dels Xuklis. 

Esperem que gaudiu de la lectura d’aquesta tercera edició i aprofitem l’avinentesa per 
desitjar-vos un bon estiu.

Sr. Josep Mª Garcia i Maranges

PRESIDENT DEL CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS
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Història del Club

El nostre Club 
a meitat dels 

anys 70

En Jairo 
Velasco al torneig 
internacional de 
tennis  masculí 

a l’any 1978
L’equip de 

voleï infantil de 
l’Hispano 

a l’any 1976

El Club Esportiu 
Hispano Francès 
als anys 70.
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Història del Club

L’Antonio 
Muñoz

Lliurament 
de premis 

En 
Miguel 

Mir 

Torneig internacional 
de tennis masculí 

a l’any 1978
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La veu del sociENTREVISTA

Magda Plana 
Pellicer

ENTREVISTA A
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LA MAGDA PLANA. 82 ANYS. SÒCIA DEL 
CLUB DES DE L’ANY 1968. INFERMERA DE 
PROFESSIÓ. VA FER LES PRÀCTIQUES A 
L’HOSPITAL DE SANT PAU. 
VA VIURE QUATRE ANYS A ALIÓ (TARRAGO-
NA), POBLE DELS SEUS AVIS, ON VA TREBA-

LLAR D’INFERMERA. POC TEMPS DESPRÉS, 
ES CASA A SANTES CREUS.
VE AL NOSTRE CLUB PER A FER L’ENTRE-
VISTA ACOMPANYADA DEL SEU MARIT, EN 
JOSEP MARIA CASASA. ES DEFINEIX COM 
UNA SÒCIA QUE HA GAUDIT DEL CLUB SEN-

SE PARTICIPAR EN CAP CAMPIONAT. PER-
SONA LLUITADORA PER LA SEVA FAMÍLIA, 
SEMPRE AL COSTAT DEL SEU MARIT I FENT 
MALABARISMES PER PODER COMPAGINAR 
LA SEVA VIDA SOCIAL AL CLUB, LA FEINA I 
LA CRIANÇA DELS SEUS TRES FILLS. 

Qui era soci era el meu marit al ca-
rrer Sardenya. Quan van traslladar el 
Club, recordo que venia amb la meva 

filla gran en cotxet, la Neus, a veure les 
obres de la que seria la nova seu de l’His-
pano Francès. Quan es va inaugurar el Club, 
jo em vaig fer sòcia junt amb la meva filla. 
Si no recordo malament, els nens no paga-
ven fins als cinc anys. Ara poden entrar al 
Club, persones que paguin una mensualitat, 
però en aquella època, havíem de comprar 
un títol. Nosaltres tenim cinc títols. Un del 
meu marit, el meu i els meus tres fills.

La meva vida al Club era molt tranquil∙la. 
Els nostres fills jugaven i corrien, mentre jo 
m’entrenava amb el Nemesio i el Raúl tots 

els dimarts. Però per aquella època, te-
níem els nens molt petits, ajudava 

al meu marit que era metge a la 
seva consulta privada, m’havia 

de fer càrrec de la casa.  Fí-
sicament portar la família i 

treballar amb el meu ma-
rit era molt cansat i vaig 

deixar el tennis. 

En quant els meus fills, ells sí que van ju-
gar a tot. La Neus va jugar a tennis, jugava 
a voleï al pavelló i va arribar a competir.  
L’Albert, jugava a voleï i a tennis, i en Jor-
di, va jugar a tennis. La Neus i en Jordi, en 
aquests moments no venen al Club, però 
qui encara juga i ve és el meu fill Albert.

Jo gaudia del CEHF. Vaig fer molts amics 
i amigues. Vam fer grups i trobades fins 
i tot fora d’aquí. L’ambient era molt bo. 
Són amistats que es van conservar al llarg 
dels anys. Érem molta colla, celebràvem 
les revetlles de Sant Joan, veníem amb 
vestits llargs. Realment, aquestes fes-
tes eren molt sonades. Per no parlar dels 
caps d’any i el fred que feia!! Però un bon 
somriure i la bona companyia era un fi de 
festa perfecte. 

Aquestes amistats es forjaven a través 
dels fills. Mentre ells feien les seves activi-
tats, jo jugava al bridge, em vaig aficionar i 
venia dissabtes i diumenges a la tarda. Era 
un ambient divertit i molt familiar.

També m’agradava la petanca. Jugàvem 
homes i dones, només un any, vaig estar 
present en un trofeu de petanca.

Als anys 80-90, el Dia del Club, era una 
festa dels socis, tothom jugava a tot du-
rant aquella jornada. Ens ho preníem com 
una festivitat marcada al calendari. Hi ha-
via molta gent i molta participació. Es feien 
campionats de dia de tennis, de bridge, de 
dòmino i mentre anava passant el dia, sem-
pre teníem menjar i beure de ‘Casa Juanito’. 

Si miro enrere, no em puc queixar de la vida 
que he fet. He tingut cura de la meva famí-
lia, he treballat  i viatjat molt amb el meu 
marit perquè ell havia d’anar a congressos 
de medecina, he vist món i ara porto una 
vida més serena. 

Actualment, fa temps que no vinc al Club. 
Ara estic a casa llegint un bon llibre o algu-
na revista. A casa som abonats de revistes 
com Serra d’Or, El Temps, revistes de mede-
cina. M’agrada estar ben informada.
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Santiago Camprubí
SANTIAGO CAMPRUBÍ RUIZ. NASCUT AL BA-
RRI DE GRÀCIA A L’ANY 1942, PORTA MÉS DE 
57 ANYS COM A SOCI, GAUDINT DE L’ESPORT, 
I DE LES ACTIVITATS QUE HEM ANAT FENT 
DURANT TOTS AQUESTS ANYS. LA SEVA 
PASSIÓ SEMPRE HA ESTAT L’ATLETISME I EL 

TENNIS. HO COMPAGINA AMB BONES LEC-
TURES I ESCOLTANT MÚSICA.  ARA QUE VIU 
A PROP DE TERRASSA, BRESSOL DEL JAZZ,  
GAUDEIX DELS GRANS CONCERTS QUE OFE-
REIX LA CIUTAT. VA INICIAR ELS SEUS ESTU-
DIS ALS ESCOLAPIS DE BALMES I, ANYS MÉS 

TARD, VA ESTUDIAR ENGINYERIA ELÈCTRICA 
I LUMINOTÈCNIA. ÉS DE LES POQUES PERSO-
NES QUE VA PODER PARTICIPAR EN ELS TRE-
BALLS DE IL·LUMINACIÓ DEL CAMP NOU I EN 
LA IL·LUMINACIÓ ARTÍSTICA DE L’ESGLÉSIA 
DE SANTA MARIA DEL MAR. 

Actualment visc a Sant Quirze del 
Vallès. La primera vegada que 
vaig sentir el nom del nostre Club 
va ser a través d’un conegut del 

barri, encara que jo també sabia que exis-
tia perquè estudiava francès al Liceu. Vaig 
entrar en la secció d’atletisme del Club i 
vaig fer competició atlètica fins al canvi 
de seu. Al carrer Sardenya teníem una pis-
ta, però en venir cap aquí i no tenir unes 
instal·lacions adequades, es va eliminar 
la secció d’atletisme. Havíem guanyat el 
campionat d’atletisme de Catalunya, i el 
Club ens va premiar amb la possibilitat 
d’accedir a la resta de seccions del Club 
amb la mateixa quota de soci.

Recordo que, quan ens vam traslladar, 
l’amo dels terrenys del carrer Sardenya ens 
va donar aquesta ubicació i 5 milions de 
pessetes. Semblava una barbaritat però en 
el primer moviment de terres, ja es van es-
fumar. Entre tots van demanar una derrama 
i aquí estem! 

Fa més de 45 anys que jugo al tennis i en 
aquests moments jugo quatre vegades per 
setmana. Fem un torneig entre nosaltres ma-
teixos i juguem partits de dobles.

Sempre he estat treballant en el món de 
la il·luminació. En una segona fase, sent 
el director d’exportació en una empresa 
del sector d’automoció i grups generadors 
d’electricitat vaig tenir l’oportunitat de via-
tjar per a tot el món. D’aquella època, tinc 
moltes anècdotes. Una d’elles va ser als 
anys 70 quan treballava al continent Africà, 
concretament a Lagos, Nigèria. La Capital 
tenia petroli, era un  moment àlgid en l’àm-
bit financer, però la vida era salvatge. Havies 
de conduir amb escolta i encara i així veies 
coses inimaginables. No tenien prou a robar 
un cotxe, sinó que ho feien a cop de ganivet 
o de pistola. I una vegada que estaves fora 
del cotxe, et cremaven allà mateix. Veure 
aquestes bestieses des del teu cotxe, et fa 
créixer com a persona. Després veies com 
totes aquestes salvatjades eren normals. La 

persona que havia robat el cotxe i cremat a 
la persona, es ficava dintre del vehicle i feia 
les cues interminables de caravana. Per cinc 
km feies tres hores de caravana.  

L’experiència a Àfrica va ser molt dura. 
Nens de 10-12 anys que havien agafat la 
poliomielitis s’arrossegaven com a con-
seqüència de la seva malaltia i els veies 
somrient. Tot plegat, em feia valorar més 
la vida.

El torneig de tennis femení és una acció 
de màrqueting i de publicitat per a què 
el Club es doni a conèixer i em sembla 
perfecte. La gent que juga aquí a tennis, 
som jubilats. El dia que el tema del jubi-
lat s’acabi, el Club quedarà una miqueta 
mancat de gent que ens substitueixi. S’ha 
de trobar la manera que hi hagi una reno-
vació generacional. Amb el reconeixement 
del torneig de tennis femení, i el pas al 
pàdel, crec que són alternatives perquè la 
gent jove s’impliqui. 
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NOTÍCIES  

Torneig ITF 

El CEHF comença l’any 2018 amb 
la fase de preparació de la quarta 
edició del Torneig Internacional de 
Tennis Femení, corresponent al 2n 

TICB Tennis Femení Women World Winner - 
Gran Premi Font de Barcelona que donarà 
lloc el pròxim 9 de juny fins al 17 de juny. 
Deu dies per gaudir de les futures estrelles 
tennístiques.

L’equip operatiu ja està a ple rendiment per 
l’esdeveniment esportiu amb més projecció 
internacional. Sempre amb ganes de supe-
ració i donar un excel∙lent servei, el nostre 
Club està orgullós d’haver obtingut la dis-
tinció “Trofeu Internacional Ciutat de Bar-
celona” per part de l’Ajuntament de Barce-
lona per segon any consecutiu i de comptar 
enguany amb Aïgues de Barcelona com a 
sponsor principal.

La primera edició del Women World Winner 
l’any 2015, estava dotada de 15,000 $ en 
premis. Un any més tard, en 2016, la dota-
ció va augmentar fins als 25,000 $. Sempre 
amb ganes de superació i amb nous reptes, 
en 2017, amb 60,000 $, ja érem el torneig 
de tennis femení més important.

L’estand de l’Ajuntament de Barcelona al 
Village del Barcelona Open Banc Sabade-
ll-66è Trofeu Conde de Godó va acollir, un 
any més, la presentació del Torneig Ciutat 
de Barcelona de Tennis Femení, acte que 
va gaudir de la presència del president del 
CEHF, en Josep Maria Garcia Maranges; 
la comissionada d’Esports del consistori 
barceloní, la Marta Carranza; el Director 
General de la Real Federación Española de 
Tenis, en Miguel Ángel Martín; el president 
de la Federació Catalana, en Jordi Tamayo, 

i una representació de FIATC Assegurances 
i Obra Social la Caixa, en Xavier Bertolín. 
Tots ells van posar l’èmfasi en la qualitat 
organitzativa de les darreres tres edicions 
i en la importància d’aquesta competició 
com a referent dins el panorama tennístic 
femení.

Va obrir el torn de parlaments la Comissio-
nada d’Esports de l’Ajuntament, la Marta 
Carranza, que subratllava el paper del Ciu-
tat de Barcelona de cara al tennis femení: 
“Fa uns dies presentàvem el Manifest per 
la Igualtat de la Dona en l’Esport, i un dels 
seus apartats parla de la visibilitat. El tor-
neig juga, en aquest sentit, un paper impor-
tant, ja que necessitem que les noies tin-
guin com a referents esportistes de primer 
nivell. Encoratjo al club i el felicito per la 
iniciativa, a més de subratllar la seva ex-

Presentació Torneig GODO.
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cel∙lència organitzativa, com acrediten les 
passades edicions”.

Tot seguit va prendre la paraula en Josep 
Maria Garcia Maranges, president del CEHF: 
“Començaré dient gràcies a institucions, 
patrocinadors i col∙laboradors, perquè or-
ganitzar un torneig d’aquesta categoria 
precisa de tenir moltes portes obertes. De 
ben segur que l’any vinent, amb l’ajuda de 
tots, tornarem a pujar el nivell de la compe-
tició i consolidar aquesta cita, que ja és una 
referència a tot l’Estat”.

En Santi Siquier, representant territorial de 
l’Esport de la Generalitat, apuntava la qua-
litat esportiva i organitzativa com aval de 
cara a l’edició 2018, que l’ens tornarà a 
recolzar. Un altre dels suports presents van 
ser en Juan Luis Álvarez, delegat de FIATC 

Assegurances a Barcelona, que va destacar 
la sintonia entre l’empresa que representa-
va i el món de l’esport femení, i que fa que 
aquest patrocini sigui cabdal per a la seva 
companyia; i en Xavier Bertolín, en nom de 
la Fundació la Caixa, que apostava per aju-
dar al Ciutat de Barcelona a seguir creixent 
a mesura que passin les edicions.

Per acabar, en Miguel Ángel Martín, Director 
General de la Real Federación Española de 
Tenis, apuntava algunes claus de futur: “Re-
colzem aquest torneig des dels seus inicis, 
amb la seguretat del club que l’organitza, 
un referent en l’organització de torneigs in-
ternacionals i que fa una feina sensacional. 
Un any més, el Ciutat de Barcelona tindrà 
tot el nostre suport, i ja estem en converses 
per convertir-lo en un Challenger Femení. 
Ara per ara, és ja una referència, com ens 

diuen totes les jugadores que l’han disputat 
en alguna ocasió, i de ben segur que ho se-
guirà essent en el futur”.

El 2n Torneig Ciutat de Barcelona de Tennis 
Femení arrencarà el dia 9 de juny i acabarà 
el diumenge, 17, amb la disputa de la gran 
final a la Central de l’Hispano-Francès.

Us deixem una sèrie de fotografies per re-
cordar els grans salts qualitatius i quan-
titatius que hem donat tant en l’àmbit de 
premis com pel que fa als serveis. Si l’any 
passat vam ser el torneig femení de més 
dotació econòmica de tot l’estat Espanyol, 
també vam oferir la possibilitat que les ju-
gadores tinguessin el servei de fisioteràpia, 
servei de podologia, transport. Millores que 
fan que el nostre torneig hagi estat valorat 
de manera excel∙lent per la ITF.

Torneig ITF
Lesley Kerkhove

Melanie Stokke Presentació torneig Godó

Guiomar Maristany Sofia Shapatava
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ESPAI SOLIDARI

E
lla és la Rosa Casals, gerent de 
l’entitat des de l’any 2007 i direc-
tora de la Casa dels Xuklis des de 
l’any 2011. Formen un equip de 19 

persones a Barcelona, tres més a cada 
delegació. Compten amb 650 socis i més 
de 250 voluntaris que ens 
ajuden a desenvolupar 
els projectes que es 
porten a terme 
en tot el te-
rritori.

Vaig arribar a l’AFANOC quan tenia 50 anys, 
en la meva família vàrem tenir dos infants 
amb càncer, avui són dues persones adul-
tes, meravelloses en les seves vides, que 
aprecien el dia a dia i viuen la seva realitat 
com tots intentem fer-ho: amb amor i bona 

energia.

Quan en Pep, amic i 
company de tota la 

vida, em va pro-
posar venir a 

l ’ A FA N O C 
vaig re-

butjar la 
feina, ja 
que no 
em veia 
c a p a ç 
d’assu-
mir el 
d o l o r 

de les 
f a m í l i e s 

i em conec 
prou bé, per 

saber que no 
seria una feina 

qualsevol i segura-
ment patiria més del 

compte. Però al final 
amb tots els seus argu-

ments i les ganes d’ini-
ciar un nou camí a 

la meva vida laboral, vaig acceptar el repte. 
I és aquest repte el que m’ha portat a tre-
ballar amb molta gent solidària, a conèixer 
moltes realitats dures i difícils; però malgrat 
tot sempre he trobat moltes persones dispo-
sades a ajudar i animar a tothom per tal de 
superar els entrebancs. 

Famílies que han de viure el dia a dia amb 
tota l’energia necessària per a les situacions 
que han d’afrontar. És tot un repte treballar 
per al benestar de les famílies que tenen un 
fill o filla amb càncer, s’assumeixen moltes 
realitats que ni coneixem, treballem empa-
rats en la justícia social i entre tots i totes 
fem que en aquest procés de la malaltia les 
persones que veuen alterada la seva vida, 
puguin comptar amb l’ajuda de l’entitat que 
els acompanyarà en tot aquest procés.

Fa sis anys que vàrem obrir la Casa dels 
Xuklis, hem fet més de sis-cents acolli-
ments, hem acompanyat a més de qua-
tre-centes famílies. Hem passat per mo-
ments molt difícils, hem viscut moments 
molt dolços, hem patit, hem rigut, en de-
finitiva hem estat persones convivint amb 
persones i hem creat una casa fora de casa. 
Tot això resumeix el sentit de la meva feina. 
En cap moment he pensat: “No ho havia de 
fer”. Estic completament satisfeta i orgu-
llosa de pertànyer i gestionar un equip de 
professionals molt implicats en la seva fei-
na però, per sobre de tot, capaços de tenir 
empatia i valorar els sentiments.

L’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya, va néixer fa 

29 anys a partir de l’experiència 

ENTREVISTA A

Rosa Casals Sorribas
Gerent de l’AFANOC

EN AQUEST NÚMERO HEM VOLGUT FER UN PETIT HOMENATGE A L’ASSOCIACIÓ AMB LA QUAL COL·LABORA EL NOSTRE CLUB. EL 21 D’OC-
TUBRE DEL 2017 JA VAM CELEBRAR EL 1r TORNEIG SOLIDARI DE PÀDEL I COM CADA ANY, HAN ESTAT CONVIDATS AL TORNEIG INTERNA-
CIONAL DE TENNIS FEMENÍ.
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vital que van viure un grup de pares i mares 
quan es van trobar amb la situació de tenir 
un fill/a ingressat a l’hospital amb diag-
nòstic de càncer. Arran d’aquella vivència, 
van detectar tot un conjunt de mancances 
derivades d’aquesta  malaltia i van decidir 
organitzar-se per cercar solucions i trobar 
respostes que milloressin la qualitat de vida 
d’aquests infants i adolescents i de les se-
ves famílies.

Quan un infant o adolescent és diagnosticat 
de càncer, ell i la seva família inicien el que 
potser sigui el període més difícil i incert de 
les seves vides. Un impacte al nucli familiar 
que cadascú viurà a la seva manera, però 
que els afectarà a tots per igual, transfor-
mant la seva dinàmica i canviant-los radi-
calment el seu dia a dia. Des de l’AFANOC 
acompanyen a la família en tot el procés, 
atenent les necessitats que vagin sorgint al 
llarg del mateix.

Per  aquesta associació, els nens són nens 
per sobre de tot, fins i tot per sobre de la 
malaltia, i la seva visió com a pares afectats 
els hi demana de ser actius en el procés de 
curació i aportar aquesta visió al 
diagnòstic 
m è d i c . 
L’ e x p e -
riència ha 
d e m o s -
trat que la 
qualitat de 
vida dels 
nens/es i 
l ’ amb i en t 
que els ro-
deja afecten 
de manera 
determinant el desenvolupament i la curació 
de la malaltia. Des d’AFANOC proporcionen 
una atenció psicosocial integral a totes les 
famílies.

La tasca principal d’AFANOC és la de donar 
suport psicosocial integral a les famílies amb 
un infant o adolescent amb càncer, tant a 
dins com a fora de l’àmbit hospitalari. Això 

inclou les famílies de 
tot el territori català, 
els seus llocs de re-
sidència habituals i 
des de fa 6 anys amb 
La Casa dels Xuklis, 
s’atén també a famí-
lies de tot el territori 
espanyol i fins i tot 
de fora del país.

La Casa dels 
Xuklis és una casa 

d’acollida per a les famílies amb un infant 
o adolescent amb càncer que s’han de des-
plaçar dels seus llocs d’origen per anar als 
principals hospitals de referència a Barcelona 
per rebre tractament oncològic/hematològic 
i/o assistir als controls mèdics.

Espai Solidari
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ENTREVISTA La veu del metge

SOCI DES DE L’ANY 2003. DOCTOR EN 
TRAUMATOLOGIA A L’HOSPITAL DEL 
MAR I TREBALLANT ACTUALMENT PER 
A MÚTUES PRIVADES. SENT ADMIRACIÓ 
PER L’ESPORT I PASSIÓ PEL BARÇA. 

F a molts anys que practico el ten-
nis (amb bastant mala sort perquè 
el meu nivell és baix). Abans era 
soci del Tennis Sant Andreu però 

ens van oferir dues possibilitats, el Fa-
bra i l’Hispano. Els amics van venir aquí, 
l’aparcament és fàcil. No ho vaig dubtar.

Sóc una persona que fa esport des de pe-
tit. El futbol era i segueix sent la meva 
passió. Vaig jugar des d’alevins fins als 18 
anys a la Penya Anguera, fins que em van 
dir que busqués un altre equip. En aquell 
moment estava estudiant a Bellaterra 
i havia de decidir entre els estudis o el 
futbol. Encara i així, vaig anar a diferents 
equips interessats però la meitat dels 
partits acabaven en una batalla campal i 
aquella no era la meva idea d’esport. Vaig 
continuar en el futbol sala durant 20 anys 
fins que els genolls em van dir prou. 

Durant aquest temps, uns amics van co-
mençar a jugar a tennis i en 1986 va ser 
quan ens vam fer socis del Sant Andreu, 
però malauradament van tancar i va ser 
quan vaig venir aquí. 

La meva opinió personal respecte a l’es-
port és que aporta uns valors com a per-
sona que t’ajuden a la teva vida diària. 
L’esport en equip t’ajuda a respectar als 
teus rivals, ser conscient dels entrena-
ments i l’esforç dels teus companys. Va-
lors aplicables a la vida diària. Els esports 
individuals són fascinants però depens 
de tu mateix i dóna altres perspectives, 
però durant la competició prefereixo un 
esport en equip perquè en fase de crisis 
els companys t’ajuden. 

Al tennis, és primordial controlar i dominar 
la ment. És fàcil veure resultats 6-0,0-6 i 
6-1, i això només s’explica des d’un punt 
de vista mental i no pas de qualitat.

ENTREVISTA A

Dr. Antonio 
Termes 

Rodríguez
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 CONSELLS:
• Tenir en compte que realitzar un esport a mig-alt nivell sempre té un preu. Les articulacions pateixen i no realitzar 
esport també perjudica. Per tant, l’ideal és que a mesura que anem complint anys disminuïm la intensitat i freqüència, 
essent ideal que entre els 20-55 anys, jugar a dies alterns per a deixar recuperar a les articulacions i músculs.

• És molt important vigilar el pes, perquè petites pujades de pes (3-4 kg) poden representar una sobrecàrrega impor-
tant (factor que en moltes ocasions es desencadena en lesions encara que els pacients no ho creguin). 

• Una bona alimentació és important. Hauríem de dinar abans de 60-90 minuts de començar cap activitat esportiva. 

• Hidratar-se bé en èpoques de calor per a no perdre electròlits i així evitar lesions musculars i alteracions cardíaques.

• Controlar l’aparell múscul-esquelètic davant de mínimes molèsties per a evitar lesions posteriors degeneratives. 

• Revisar els recolzaments amb un estudi pedològic i utilitzar calçat adequat.

No puc acabar aquesta entrevista sense fer menció a una persona que ara no està entre nosaltres. En Juan Mendoza estimat per a 
tots nosaltres i que sempre portaré al meu cor perquè era una persona que valia la pena ser coneguda. I a la que li dedico aquesta 
entrevista amb el desig que tots els que el van conèixer el recordin.
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Notícies Club

Equip Femeni B “Inter-Clubs Dames”

L’equip femení B del dijous fa més 
de 25 anys que ens representa en 
el Torneig Interclubs del Tennis 
Egara amb la seva capitana al cap-

davant, la Pili Fernández. 

Aquest equip es va formar aproximada-
ment sobre l’any 90, on un grup de sò-
cies volien fer esport. Amb molta il·lusió 
i moltes ganes, es van inscriure en el 
Torneig Interclubs Egara on, fins ara, ens 
estan representant. 

Dintre de la seva trajectòria podem des-
tacar que l’any 2006-2007 van quedar 
terceres. L’any 1999-2000 i  2004-2005 
van quedar campiones del grup. 

Un cop acaben els partits que juguen tant 
dintre de l’Hispano Francès com a altres 
Clubs, venen al restaurant a celebrar les 
seves victòries, naixements de néts, bo-
des i  tot el que sigui un motiu d’alegria, 
perquè si una cosa tenen clara, és que 
l’equip vol ser un motor de promoció de 
tot el que envolta al nostre Club. 

Recordar de manera especial a la Mont-
se Magret (q.p.d), que sent la jugadora 

sènior de l’equip sempre volia jugar. Era 
tant el seu desig de competir que fins 
a l’últim moment volia ser convocada. 
Aquest esperit sempre ha estat la seva 

identitat, ja que inclús quan estava a 
l’hospital, només pensava en tornar a 
competir. Identitat d’equip que encara 
perdura en les jugadores.
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Notícies Club

A quest campionat  anomenat  
“La Paella” es va incubar en el 
Club Natació Poblenou. Érem un 
grup de quatre esportistes, que 

cada dia jugàvem. Ens vam iniciar amb 
la raqueta jugant al frontó, això si!, quan 
ens deixaven els veterans,  quan feia mal 
temps, quan ens donaven una pista. Un 
dia vam decidir fer entre nosaltres quatre 
organitzar un torneig multidisciplinari que 
consistís en un partit de frontennis, un de 
takatà, un de tennis i en una piscina de 
competició, es faria la braça, crol i un altre 
d’esquena. 

Al club Sant Joan de Malta, vam organit-
zar la primera competició de ‘La Paella’. 
Aquest nom és degut al fet que la compe-
tició va culminar amb una paella al restau-
rant ‘Marbella’ de la rambla del Poble Nou. 
A la sobretaula, es va generar el projecte 
amb un increment important de partici-
pants. Així, d’aquesta manera, i fins al dia 
d’avui, el torneig segueix vigent.

Recordar en Josep Amores, que conserva 
innumerables records i un gran arsenal 
fotogràfic, l’Albert Obradors, l’Aurelio 
Luján (q.p.d.), qui van gestionar durant 
molts anys la competició, i a molts altres 

Campionat La Paella

que van generar un clima de concòrdia.  Han 
estat decisius per a que el torneig es pugui 
gaudir en aquests moments. 

En tot llarg camí, hi ha hagut escales. Les 
nostres escales, abans d’arribar al CEHF 
van ser, en primer lloc el Club Sant Joan 
de Malta, després el canòdrom de Con-
cepció Arenal. 

En els primers tornejos, el premi consistia en 
què els últims classificats pagaven el dinar 
als millors classificats, fins que es fa crònic 
que sempre perdien els mateixos i per tant, 
sempre pagaven els mateixos. Avui dia, ja 
no és així. Ara s’atorguen premis als guan-
yadors i cadascú paga la seva quota per a 
participar, habitualment els dijous, un dia de 
paella en el CEHF.

Sr. Antonio Ibañez
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NOTÍCIES Notícies Club

Aquest campionat de dòmino va 
començar al mes de novembre i 
va fer un parèntesi per les festes 
de Nadal. Acabat al febrer passat, 

organitzat pel soci Daniel Prats  i assistit 
pel soci Jaume Ruiz actuant ambdós també 
com a jutges-arbitres.

Es va fer a una sola volta, tots contra tots, i 
va comptar amb la participació de 18 socis 
que van conformar les 9 parelles que com-
petien. El reglament, l’ordre dels partits i la 
classificació actualitzada de manera per-
manent van estar exposats en tot moment 
al taulell d’anuncis dels socis i es va aixecar 
acta de cada partida jugada per a compro-
vacions posteriors i puntuació final en cas 
d’empat a punts.

Les parelles guanyadores van ser les següents:

CAMPIONS:  Sr. Jaume Portas i Sr. Daniel Prats

SOTS-CAMPIONS: Sr. Albert Casanovas i Sr. Toni Manent

TERCERS:  Sr. Melcior García i Sr. Enrique Muniesa

La parella formada pel Valentí Enrich (Sport) /el Joan María 
Ramos (El Punt/Avui) s’han proclamat campions de la segona 
prova del circuit APT/FCP per a Periodistes de la temporada 
2017/18 disputada a les instalacions del CE Hispano Francès. 

Enrich/Ramos s’han imposat a la final al Llorenç Tarrès i el Ro-
ger Bogunyà (Barça TV) per 6/1 i 6/1, en un esplèndid partit, en 
el que els guanyadors no han donat opcions als seus rivals. Amb 
aquesta victòria Enrich/Ramos mantenen la sèrie de victòries 
seguides  que sumen 4 títols consecutius i han confirmat el seu 

Campionat de dòmino de tardor/hivern

Torneig periodistes de pàdel

Ha estat un torneig molt competit on les primeres posi-
cions es van decidir per poca diferència de punts cosa 
que dona idea de la qualitat dels participants. Òbviament 
aquesta competitivitat va deixar un sabor agradable a 
tothom tant per la incertesa dels resultats com pel sol fet 
de participar, ja que, tant els organitzadors com el Club 
volen preservar la màxima olímpica que diu: allò que és 
important no és guanyar sinó participar.

domini al Circuit de Periodistes després de desbancar a la parella 
Paniagua/Vilà (El Periódico) líder indiscutible de les dues primeres 
temporades del circuit.

A l’Hispano, Enrich/Ramos han superat les parelles Costa/Fàbre-
gues(Catalunya Ràdio/Sport) i Paniagua/Vilà (El Periódico) abans 
de disputar la final. 

La classificació de jugadors está encapçalada per Enrich/Ramos, 
seguits de Grau/Rodríguez(TV3) i Paniagua/Vilà (El Periódico).

ENRICH/RAMOS SUMEN L‘HISPANO FRANCÈS EL SEU QUART TITOL CONSECUTIU
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Notícies Club

A 
dia 12 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària Anual del Club.
En el transcurs de la mateixa es van tractar tots els temes d’acord amb l’ordre del dia i en finalitzar es va procedir a donar la pa-
raula a la Junta Electoral, la qual en presentar-se una única candidatura es va proclamar guanyadora l’encapçalada pel Sr. Josep 
Maria Garcia i Maranges.

Junta Directiva
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Recordant l’Hispano

S i no recordo malament, crec que 
vaig arribar a l’Hispano quan jo tenia 
11 anys. Vaig començar en el Real 
Club de Tennis Pompeia d’aplega-

pilotes i gràcies al conserge d’aquest Club, 
cada vegada que arribava un soci i no tenia 
amb qui jugar, em permetien jugar. Aquests 
són els meus primers records en el món del 
tennis.

No estaria en aquest Club sense el Liberto 
Hernández, entrenador del Club de Tennis 
Barcino. Ell coneixia a la meva família i 
quan es va assabentar que havia començat 
a jugar en un club petit, em va fer l’ofer-
ta de venir a l’Hispano i entrar oficialment 
com ajudant de l’entrenador i jugador 
d’equips. 

Amb 15 anys em van operar d’apendicitis i 
vaig estar sis mesos de baixa. Al mes de la 
meva incorporació, es disputava el Campio-
nat de Catalunya de Cadets i el vaig guan-
yar. Tota una sorpresa, perquè jo era el que 
menys preparat estava. En aquell moment, 
sabia internament que, amb més nivell i 
dedicació, hauria estat una gran figura del 
tennis. El Sr. Juan Ventura, era el director de 
l’escola del RCTB i es va interessar per mi, 
demanant un trasllat de la meva llicència. 
No em van comunicar res. El president va 
rebutjar la carta i el Secretari va arxivar el 
trasllat. 

La meva vinculació més professional amb 
el Club, va ser amb el canvi de seu. L’en-
trenador que teníem va marxar del Club i la 
vacant d’entrenador oficial va quedar lliu-
re. La junta em va proposar portar l’esco-
la com a director. Durant 10 anys vam fer 
grans canvis, van aconseguir grans reptes i 
es va professionalitzar tant, que el Club va 
decidir ampliar l’equip tècnic i anomenar 
un director amb més experiència en l’alta 
competició.

Anys més tard, l’acadèmia Fit Sport es va 
privatitzar. En aquests moments, en Josep 
Maria Arenas és el director de PRO-AB i 
durant molts anys vaig estar al seu costat 
com a sotsdirector. La meva tasca era mi-
llorar la tècnica dels tennistes i rectificar els 
moviments perquè fossin més eficients a la 
pista.

Com a entrenador, vaig tenir el privilegi 
d’entrenar als germans Arrese, el Francesc 
Goula, el Germán Puente, el Félix Mantilla, el 
David de Miguel, els germans Colás, el Beto 
Martín, la Sandra Casas, el Juanse Martínez 
i l’Àlex Bragado, entre d’altres.

Era un treball de moltes hores i moltíssima 
dedicació. A mesura que anàvem passant 
els anys, la meva implicació va anar dismi-
nuint fins al punt d’anar només a les tardes 
i nits amb els cadets, alevins i infantils. Du-
rant els matins m’implicava en el manteni-

ment del Club fins a arribar a ser l’encarre-
gat de totes les pistes i la jardineria. Havia 
d’estar tot a punt. 

Sempre m’ha agradat estar implicat, posar 
el meu granet de sorra. Juntament amb el 
Sr. Cortés, el Sr. Ribé i el Sr. Bonsfills hem 
fet que molts socis hagin gaudit de les fes-
tes del Club. 

Em considero part del Club, orgullós del que 
he aportat, perquè he passat aquí tota la 
meva vida. Els meus últims 54 anys, venint 
gairebé diàriament. És com casa meva. És 
un sentiment. Segueixo venint i segueixo ju-
gant al tennis, però l’edat fa que canviïs al-
gunes prioritats. El meu dia a dia és el Club 
i el mar. M’encanta anar a Cadaqués, sortir 
en barca, descobrir nous llocs a la muntan-
ya i fer de boletaire.

Raul Hidalgo Sanbernardo
RAÚL HIDALGO. SOCI DEL CLUB DES DE L’ANY 1963. DIRECTOR DE L’ESCOLA DE TENNIS FIT SPORT I, ANYS MÉS TARD, VA SER 
EL  SOTSDIRECTOR DE L’ESCOLA PRO-AB. ÉS L’ÀNIMA DE TOTES LES FESTES. SENSE ELL, LES FESTES SERIEN DIFERENTS. 
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Avui parlem de

AVUI PARLEM D’UNA PERSONA QUE 
GAIREBÉ NO NECESSITA PRESENTACIÓ. 
EN JOSEP MARIA BARTOMEU I FLORETA, 
ACTUAL PRESIDENT DEL FC BARCELONA. 
VA NÉIXER A BARCELONA EL FEBRER DEL 
1963. VA ESTUDIAR A ESADE I TREBALLÀ 
EN DIVERSES EMPRESES DEL MÓN 
COMERCIAL FINS A CREAR LES SEVES 
PRÒPIES L’ANY 1990. AVUI DIA ÉS SOCI I 
CONSELLER DELEGAT DE LES EMPRESES 
ADELTE (ENGINYERIA PER A AEROPORTS) 
I EFS (GRUP D’EMPRESES DE 
MANTENIMENT DE TERMINALS I EQUIPS 
ELECTROMECÀNICS). COMPAGINA LA 
SEVA FEINA AMB LA PRESIDÈNCIA DEL 
BARÇA DES DE L’ANY 2015 QUAN ES VA 
CONVERTIR EN EL 41è PRESIDENT DEL 
BARÇA.

E
l dia 30 de gener d’enguany, va vi-
sitar el nostre Club on vam tenir el 
plaer de compartir un dinar motiva-
dor i agradable. En el transcurs de 

la trobada vam parlar del nostre torneig de 
tennis femení i del Barça en general. Una 
vegada més, ens va confirmar la presenta-
ció del campionat a la llotja del Barça, així 
com la seva presència a la final.

Vam aprofitar l’avinentesa perquè ens ex-
pliqués tot el seu recorregut fins a arribar a 
ser el president del Barça.

Sóc el 41è president del FC Barcelona, 
però haig de dir que volia ser vicepresident 
d’aquest Club, però quan va dimitir en San-
dro Rosell, em vaig presentar. Els canvis es-
perats o inclús els més inesperats els hem 
d’acceptar amb naturalitat i engrandir allò 
en el que ens involucrem. La meva princi-
pal motivació com a president és ajudar al 
Barça. Millorar i aportar la nostra experièn-
cia personal durant un determinat temps. 
Hi ha moments en què s’aconsegueix i d’al-
tres no, però el que comptarà serà el balanç 
l’any 2021 sobre la feina feta per tot el meu 
equip directiu. 

Tenir el rol com a president del Barça, com 
a pare, com a empresari, com a marit, són 
àmbits diferents i tots ells m’omplen com a 
persona. És cert que la meva agenda està 
més carregada per tots els compromisos 
que haig d’atendre, però en el meu cas, tinc 
l’avantatge que tota la meva família és culè 
i viuen el Barça intensament. 

Trobar l’equilibri i l’estabilitat entre tots els 
deures i obligacions és la clau. La meva 
planificació del temps és essencial perquè 
el meu dia a dia no es converteixi en un 
gran estrès.

El nostre Club no és un equip de futbol, 
és molt més. A manera d’exemple, l’Espai 
Barça no és només un projecte de Club, és 
una gran inversió que farà trencar les ba-
rreres amb el barri. Serà un espai comú per 
gaudir en família. Hi haurà molts serveis, 
més accessibilitat, es crearan nous seients 
per la llista d’espera. 

Actualment tenim una fundació, un museu. 
Les nostres instal∙lacions les visiten més 
de cinc milions de persones, i dos milions 
visiten el museu. Hem aconseguit que el FC 
Barcelona sigui una atracció de la ciutat a 
escala mundial.

M’agrada fer el paral∙lelisme entre la meva 
empresa, Adelte i el Club. Hem d’anar pel 
món obrint oficines comercials. Hem d’arri-
bar per quedar-nos, penetrar en la socie-
tat. Són companyies globals amb un gran 
motor econòmic i d’alguna manera hem de 
retornar a la societat part de tots aquests 
beneficis. Tenim 38 escoles als cinc conti-
nents. La Fundació Barça dóna ajudes a 1 
milió de nens i nenes a 58 països. Pertànyer 
al Barça, i no em cansaré de dir-ho, és un 
sentiment. Ajudar al teu Club és un privilegi 
i tant dóna des de la posició en què ho fa-
cis. Tothom compta, tothom suma.

ENTREVISTA A

Josep 
Maria 
Bartomeu i Floreta
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Escola de Pàdel

La nostra escola de pàdel segueix creixent cada cop més amb 
nens d’iniciació. També tenim nivell avançat i nivell de com-
petició on actualment està el Marc Romo i el Tacià Fité jugant 
en tornejos amateurs i en el circuit de la Federació Catalana 

de Pàdel. La Núria Ribas i el Max Martí han estat competint a les 
finals dels Campionats d’Espanya  i en els absoluts de Catalunya.

A la nostra escola hi ha jugadors professionals i entrenadors de gran 
nivell. Podem destacar al Dario Gauna que actualment dirigeix l’es-
cola de Pàdel. 

Destacar que aquest mes de març es va disputar la final de plata 
amb el Dario Gauna al Club Premià de Dalt, i actualment segueixen 
competint cada setmana durant tota la temporada del 2018.

EQUIPS: Aquest any tenim quatre equips masculins i tres feme-
nins, tots ells competeixen a la lliga Interclubs de la Federació 
Catalana.

ESDEVENIMENTS CELEBRATS: El passat 25 de novembre es va 
celebrar en el nostre Club, un torneig amb molt d’èxit de partici-
pació, on vam comptar amb 100 parelles de totes les categories, 
arribant socis nostres a guanyar alguna final.

ESDEVENIMENTS FUTURS: Com cada any, la nostra escola ja està 
ficada amb molt entusiasme en l’organització de l’intensiu d’estiu 
2018. Està previst que comencem a finals de juny fins a la primera 
setmana d’Agost inclosa. 

Dirigida pel Dario Gauna
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La veu de la Directiva

Carles Sendros
VICEPRESIDENT ECONÒMIC DEL NOSTRE CLUB. TITULAT MERCANTIL, ECONOMISTA I GRADUAT SOCIAL. PERSONA INCONFORMIS-
TA I TREBALLADOR NAT, COM HO AVALA LA SEVA PRÒPIA EXPERIÈNCIA LABORAL.  PRIMER ES VA INCORPORAR  AL GRUP ESTRA-
DA COM A DIRECTOR FINANCER.  DESPRÉS DE MOLTS ANYS, FA UN CANVI;  FUNDADOR, ACCIONISTA,  I CONSELLER DELEGAT DE 
L’EMPRESA MUNDICONFORT, SA. POSTERIORMENT ACCIONISTA, CONSULTOR I CONSELLER DELEGAT DEL GRUP D’EMPRESES DE 
CONSULTORIA  EMPRESARIAL D’ÀMBIT NACIONAL “GLOBAL GROUP”.

Amb 11 anys comença a jugar al futbol. 
Actualment encara juga i practica el tennis 
3-4 vegades a la setmana.  Soci des de l’any 
1975 del nostre Club, i soci del Futbol Club 
Barcelona. 
Té una vida plena i plàcida gràcies a la seva 
dona i als seus tres fills.

Sempre he estat vinculat al món es-
portiu. El meu esport base és el fut-
bol. Vaig estar practicant des dels 
11 fins als 25 anys, edat en què em 

vaig passar al futbol sala; jugant durant quin-
ze anys a La Salle Bonanova. Sembla que no 
tenia prou quan era jove, perquè dels 15 als 
18 anys, compaginava el futbol amb la gim-
nàstica esportiva.  Actualment,  jugo a futbol 
o tennis tots els dilluns,  dimecres i diven-
dres al Club. 
L’any 1971 jo era directiu del Grup Estrada. 
Una agrupació d’empreses de diverses ac-
tivitats, (fabricació i distribució de mobi-
liari, immobiliàries, financera, i editorial). 

La presidència del grup, ens provocava 
d’alguna manera a què ens relacionéssim 

amb altres companys fora de l’àmbit labo-
ral,  i un bon mètode era practicar l’esport, 
en concret, el tennis. Quatre anys més tard, 
en 1975 em feia soci del CEHF.

Des del primer moment, vaig participar en 
tornejos de tenis socials, i sempre que podia, 
als migdies jugava individuals, a excepció 
dels divendres que teníem marcat un “doble” 

amb tres amics, i després  finalitzàvem 
amb una bona paella. Fins que 

un dia, el Josep Maria 
Garcia i Maranges i 

en Pere Yoldi Garri-
ga, que dinàvem 

els divendres 
a la mateixa 
hora que no-
saltres, ens 
van incen-

ENTREVISTA A

tivar per crear una penya de futbol,  i jugar 
tots els divendres. Ens va agradar la idea, i 
juntament amb altres companys del Club và-
rem fundar la “Penya primer toc”, d’això fa 
més de 20 anys i continua; s’aixeca acta de 
cada trobada i anem pel número 1000. Abans 
ja formava part de la “Penya Migdia” del Club, 
també “futbolera” que té una antiguitat de 35 
anys, i de la que actualment sóc el president.

Estic orgullós de pertànyer a aquest Club  
“Les Penyes”, m’han servit  de teràpia,  em 
deixen  el cervell  com nou en cada trobada, 
fent-me oblidar  els problemes dels moments 
personals complicats.

Fa més de 22 anys que estic vinculat a la di-
rectiva del Club. Primer com a tresorer i en 
aquest moment com a  vicepresident econò-
mic del Club. Durant els meus primers anys 
de la incorporació a la Junta vaig anar molt 
atrafegat, coincidia amb un  moment difícil 
per a mi, però  en  Josep Maria i altres com-
panys de la “Penya Migdia“ em van acabar 
convencent per acceptar el càrrec.

Personalment em preocupa el tennis perquè  
està costant molt trobar gent jove que conti-
nuï i es faci soci del Club. Cosa que no suc-
ceeix amb el pàdel. Crec que hauríem de fer 
esforços per dinamitzar  i recuperar aquest 
esport tan estimat pel Club. La visió nacional 
i internacional que ens dóna el fet de ser el 
motor per fer possible un trofeu internacional 
de tenis femení ens ajuda a reforçar el nostre 
màrqueting per  aconseguir nous practicants 
de tennis.

Ara toca seguir gaudint d’aquest espai privile-
giat dins de Barcelona que és el nostre Club, 
i agrair als meus consocis de l’Hispano, les 
moltes estones bones que he passat aquí, i  
espero seguir  fent-ho , fins que el meu cos 
digui prou.
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Escola de Tennis

La nostra jugadora Gabi Taylor s’ha 
col∙locat 165 al rànquing WTA i nú-
mero 3 absolut d’Anglaterra, després 
de guanyar 4 tornejos ITF Womens 

consecutius a Austràlia i Anglaterra.

Per altra banda, la nostra jugadora Miriam 
Bjormund ha estat seleccionada per formar 
part de l’equip suec de la Copa Federació.
L’aragonesa Carlota Martínez (campiona 
d’Espanya sub 16), segueix la seva pro-
gressió al rànquing mundial junior i ja es 
troba al Top 200 després de pujar 1500 
llocs en 8 tornejos, aspirant a acabar l’any 
entre les 50 millors. Ha disputat el màster 
1000 de Madrid on ha estat la jugadora 
més jove convidada per l’organització i va 
perdre amb la jugadora Bielourrusa Aryna 
Sabalenka (46 wta) per 6-1, 7-6 donant una 

gran imatge. Aquesta setmana ha estat se-
leccionada per a disputar la Olimpíada Sub 
18 que es durà a terme a Buenos Aires del 
6 al 12 d’Octubre.

Pel que fa als nois, el Pol Martin ha superat 
les seves dues primeres prèvies al circuit 
ITF en categories futures, el Xavi Gabarro 
i el Jordi Puig segueixen amb molt bons 
resultats als absoluts de la Federació, i 
hem rebut la visita a l’acadèmia del juga-
dor equatorià Diego Hidalgo, Santi Maresca 
d’Uruguai, i el Carlos Chamas del Líban, per 
preparar tota la temporada europea i optar 
a representar als seus respectius països a 
la copa Davis.

Entre els més joves, la Lucia Santos s’ha si-
tuat entre les 8 millors cadets  de Catalun-

ya al campionat de la categoria i la Mireia 
Rovira va caure a segona ronda.

Destacar els diferents tornejos de la Fede-
ració guanyats per jugadors nostres com el 
Víctor Santiago, i l’Hugo Ruiz.

En representació del Club, el nostre equip 
cadet femení ha guanyat el Campionat de 
Catalunya (categoria plata) assolint l’as-
cens a categoria d’or.

No ens agradaria acabar sense destacar la 
victòria d’en Roberto Carballes al torneig 
ATP de Quito, jugador format els darrers 4 
anys a la nostra acadèmia sota les ordres 
del Josep Maria Arenas, amb el suport del 
Victor Carceller.

L’escola en aquest primer semestre de 2018 continua amb  la seva 
activitat i ha anat assolint els primers bons resultats de l’any.

Miriam Bjormund

Gabi Taylor Carlota Martínez

Seguirem!



Eren èpoques ben diferents. Als deu anys 
ja vaig començar a treballar al pantà 
d’Oliana junt amb els topògrafs i els en-
ginyers. El cap d’obra va ser el mestre 

de la que ha estat la meva professió. Junt amb 
els meus companys, vaig aprendre l’ofici de 
paleta fins que vaig anar a fer el servei militar a 
la base aèria de Saragossa. 

A casa meva, havíem tingut un bar i tenia ex-
periència com a cambrer. Quan estava fent 

la mili, van demanar voluntaris 
amb experiència i vaig anar 

al pavelló dels oficials a 
servir els àpats diaris. 

Una vegada que 
plegàvem, era un 
més i jugàvem a 
futbol tots ple-
gats. 

Acabat el 
servei militar, 
vaig decidir 
viure a Bar-
celona amb 

la sort que el 
meu antic cap 
del pantà tam-
bé hi era i van 

tornar a tre-
b a l l a r 

junts a l’empresa d’impermeabilitzacions que 
va muntar. El sou com operari no era suficient 
per a passar el mes. En aquell moment jo tenia 
dues criatures, així que vaig decidir treballar els 
caps de setmana amb la meva pròpia clientela 
fins que, passat un temps, vaig decidir crear 
la meva pròpia empresa. L’empresa ha estat 
oberta durant quinze anys. 

Es podria dir que vaig agafar la meva primera 
raqueta amb 33 anys, quan em vaig fer soci del 
Club. El meu fill estudiava als Salesians i jo ana-
va a fer alguns campionats de frontó i, de tant 
en tant, algun partit de tennis en les instal·la-
cions de l’escola. 

Quan vaig venir a l’Hispano Francès, recordo el 
campionat que ens vam inventar el Josep Ma-
ria Garcia i jo. Es deia el Campionat de Totes 
les Galàxies. Normalment quan jugàvem, i que 
consti que sempre guanyava jo, així que el títol 
del campionat sempre estava en la meva pos-
sessió. Un dia, només un dia,  em va guanyar el 
Josep Maria i va ser mereixedor d’aquest títol, 
però han passat més de 25 anys i ara no vol 
perdre el títol i no hem tornat a jugar mai més 
aquest torneig!

Mai he fet classes de tennis. Em fixava i des-
prés practicava. Suposo que era un bon obser-
vador. Em sento feliç de les fites aconseguides 
en el món del tennis. He estat jugador de la 
selecció espanyola de veterans.  Hem jugat a 

Croàcia, i ara sóc el número 1 d’Espanya de 
la categoria de més 80. He guanyat 

tornejos internacionals. A França 
vaig guanyar un ITF d’indivi-

dual i mixta i a l’Hispano 
he estat campió de la 
meva categoria.

La meva pròxima 
fita és fer torne-
jos ITF. Em dis-
trec i m’agrada. 
M’agrada com-
petir més que 
estar quiet.
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MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ VA VENIR A 
VIURE A OLIANA, PROVÍNCIA DE LLEIDA, 
QUAN TENIA 7 ANYS. ANYS MÉS TARD, 
DESPRÉS DE FER LA MILI, ES VA INS-
TAL·LAR DEFINITIVAMENT A BARCELO-
NA. PALETA DE PROFESSIÓ, ES VA FER 
CAMÍ AMB LA SEVA EMPRESA PRÒPIA 
DE IMPERMEABILITZACIONS. TREBA-
LLADOR NAT, VA PLEGAR ALS 65 ANYS.  
LA SEVA CARRERA EN L’ESPORT 
HA ESTAT IMPARABLE. 
ENTRE ELS TÍTOLS 
ACONSEGUITS 
DESTAQUEM QUE 
ÉS EL NOSTRE 
CAMPIÓ D’ES-
PANYA EN LA 
CATEGORIA 
DE MÉS DE 80 
ANYS. TAMBÉ 
VA DESTA-
CAR, JUNT 
AMB LA SEVA 
TRIPLETA,  EN EL 
MÓN DE LA PE-
TANCA. 

ENTREVISTA A

Manuel González Gómez

Tennis
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Recepta de Cuina

• 100 gr. d’espaguetis

• 50 gr. de cloïsses

• 50 gr. de gambes

• 400 gr. de tomàquet fregit

• All i julivert

• Oli

• Sal

• 1 copa de vi blanc

• 20 gr. de formatge ratllat

• Orenga

Coure els espaguetis. 
Fer un sofregit amb l’all, julivert, 
tomàquet fregit i el vi blanc.
Afegir una mica de sal, les cloïsses i les 
gambes prèviament netes i cuinades. 
Servir els espaguetis en un plat, 
agregant el formatge ratllat, el sofregit i 
decorar-ho amb una mica d’orenga.

ESPAGUETIS A LA VONGOLE
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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
SEGUIDORES: 630

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCES @CEHISPAFRANCES
TWEETS: 1.259
SEGUIDORES: 336
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“ Todo lo 
negativo-presión, 

desafíos- es una 
oportunidad 
para crecer”

— Kobe Bryant

“ Tienes que luchar para 
alcanzar tus sueños. Tienes 
que sacrificarte y trabajar 

duro para ello”
— Lionel Messi

“ Un hombre puede 
ser un ingrediente 

crucial para un equipo, 
pero un hombre no puede 

formar un equipo”
— Kareem Abdul-Jabbar

“ Si fracasas en 
prepararte, estás 
preparado para 

fracasar”

— Mark Spitz

No se trata de si te 

derriban; se trata de 

si te levantas”

— Vince Lombardi

Puede que haya gente 

con más talento 

que tú, pero no hay 

excusas para no 

trabajar más duro”

— Derek Jeter

No es la voluntad de 

ganar lo que importa, 

todo el mundo la 

tiene. Es la voluntad 

de prepararse lo que 

importa”

— Paul “Bear” Bryant

Mi madre piensa que 

soy el mejor. Y crecí 

para siempre hacer 

lo que mi madre me 

decía.”

— Diego Maradona

Pensaments




