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Editorial
Sr. Josep Mª Garcia Maranges
PRESIDENT DEL CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS

Benvolguts socis i sòcies,
És un plaer poder dirigir-me a tots vosaltres, a través d’aquest mitjà, desprès de molts anys de
treballar per aconseguir-ho, ha arribat el moment de fer-ho.
En primer lloc, voldria expressar el meu agraïment a tots els meus companys de Junta, doncs en un
moment delicat del Club vàrem assumir la responsabilitat d’agafar el timó per poder portar el Club al
lloc que es mereixia pel seu historial.
En aquesta revista semestral, trobareu a les primeres pàgines una informació de la història del Club,
seguiran les activitats esportives, la veu del soci, la vida social, les penyes, recomanacions mèdiques,
la gastronomia del restaurant i totes les activitats del dia a dia del nostre Club.
Desprès de la construcció del gimnàs i les pistes de pàdel, ara estem amb la remodelació dels
vestidors, que desprès de moltes gestions, per fi hem aconseguit posar aquest projecte en marxa, ja
que feia molts anys que teníem les ganes de poder realitzar aquesta obra.
Acabem recordant, que fa 3 anys vàrem fer un Torneig Femení Internacional de 15.000$, que els
comissaris ens vam felicitar. L’any passat va ser de 25.000$ i també, va ser un gran èxit. Enguany,
els premis ja seran de 60.000$, i amb l’ajuda de les Institucions i empreses col·laboradores,
cobrirem l’import d’aquest campionat. Esperem la vostra presència.
Gaudiu de la lectura d’aquesta revista i aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
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Història del Club

REMEMOREM LA NOSTRA
HISTÒRIA

L

’any 1943, un grup d’amics, espanyols
i francesos fundaren el CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS, constituint-se
oficialment a la ciutat de Barcelona,
concretament al barri de Gràcia, entre els carrers Providència i Sardenya.
Cavallers i pioners de l’esport, promogueren
amb l’exemple, la seva pràctica entre els
amics i veïns, que ben aviat arribaren al centenar i li donaren d’aquesta manera un caràcter poliesportiu al Club.
Les principals seccions foren, en aquells moments, Handbol, Atletisme, Voleibol i Bàsquet,
esport amb el qual l’HISPANO va aconseguir
els seus més brillants èxits esportius.
És quasi impossible relacionar-los tots, però
destacaríem que vam arribar a jugar el Campionat d’Europa Masculí diversos cops i vam
ser Campions d’Espanya i Catalunya. Al nostre país, parlar de Voleibol i de l’Hispano Francès, és parlar del mateix.
Pel que fa al Bàsquet, va destacar tant en
l’apartat masculí, jugant fins a la seva desaparició l’any 1972, com sobretot en el femení amb quatre campionats d’Espanya, tres
sub-campionats, diversos campionats de Catalunya, més dues participacions a les Copes
d’Europa com a fites màximes, fins a la seva
desaparició l’any 2000.
Les nostres vitrines són plenes de les copes
commemoratives de cadascun d’aquests esdeveniments, encara que no es conserven totes, ja que en aquelles antigues instal·lacions,
el Club no disposava del Local Social.

El 27 de Desembre de 1968 va ser la data
en què el nostre Club va inaugurar les seves
noves instal·lacions en l’ actual seu de la Vall
d’Hebron. L’èxode fou a causa del nou pla
que aleshores, l’ Alcalde de Barcelona, el Sr.
Porcioles, tenia destinat a l’antiga ubicació
del Club.

aquest esport, que es va convertir en l’esport
principal.
Des d’aquell moment aquesta Secció ha anat
aconseguint multitud de títols que han passat
a engrandir la nostra gran trajectòria esportiva.

El Sr. Francisco Martí Nebot, President en
aquell moment, amb gran tenacitat va aconseguir que aquests terrenys llavors extraradi
de la ciutat, horts i barrancs, anessin adquirint
la seva actual configuració.

Els anys han anant passant i mentrestant,
en un afany de renovació, el nostre actual
President Sr. Josep Mª García Maranges, no
estalvia esforços per aconseguir modernitzar
i donar-li una nova orientació més actual i
contemporània al nostre Club.

L’antiga fàbrica d’embotellament d’aigua de
la coneguda família Montalt va coincidir amb
l’auge del Tennis com a nou esport, i amb
gran visió de futur, el Club va decantar-se vers

Amb aquesta filosofia obre les portes a tots els
conciutadans amants de l’esport i el benestar, i
els convida a que es facin socis i puguin gaudir
d’un veritable oasi al centre de la ciutat.

FITXA TÈCNICA
Data de fundació: 23 d’abril de 1943
Data d’aprovació dels estatuts: 16 de desembre de 1993

Nº Registre a la Generalitat: 01803

Primer nom de l’entitat: “Agrupación de Tenis del Instituto
Francés de Barcelona”

El canvi de nom es va fer el dia 4 de juny de 1943

M2: 21.469 m2 – (164,07 x 164,07 x 135 x 138,72)
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ENTREVISTA

La veu del soci

ENTREVISTA A LA SÒCIA
MÉS ANTIGA DE L’HISPANO

Roser
Escolies
Escolies

TENIM EL GRAN PLAER DE GAUDIR
DE LA PRESÈNCIA DE LA NOSTRA
SÒCIA DEL CLUB. AMB EL NÚMERO
3, ELLA ÉS: SRA. ROSER ESCOLIES.
UNA DONA QUE NOMÉS MIRANT
ELS SEUS ULLS BLAUS TRANSMET
AQUELLA FORÇA NECESSÀRIA PER
ENTREVEURE LA SEVA DECISIÓ I
DETERMINACIÓ PER PODER SER
LA GRAN GUANYADORA EN LA QUE
S’HA CONVERTIT.

AQUEST ANY FA 62 ANYS QUE ÉS
SÒCIA DEL CEHF. ES VA FER SÒCIA
L’ANY 1955. LA SEVA DEVOCIÓ PEL
MÓN DE L’ESPORT LA FEIA ANAR
DES DEL CARRER TAMARIT (POBLE
SEC) FINS AL CARRER SARDENYA, AGAFANT L’AUTOBÚS 55. COM
ELLA DIU: “ÉREM MÉS JOVES. TENÍEM MOLTES GANES DE FER COSES. TOTS JUGÀVEM A TOT. ÉREM
COM UNA FAMÍLIA.”

He viscut el gran boom del CEHF.
Érem al voltant de 1800 socis. Vam
tenir la sort de pertànyer al Club.

El tennis ha estat un “tot” per a mi.
És molt actiu. Jo he estat involucrada en tots els esports. El pàdel
està de moda. Ara la joventut té una
manera diferent d’entendre l’esport
i té més èxit el pàdel que el tennis.
Ara baixo a pista amb una senyora
i ens passem boles. I també vaig al
frontó.

SÒCIA NÚM. 3

“

Em sento
orgullosa de
pertànyer a
un Club on
aposta
pel
tennis
femení

Abans hi havia molta gent de la
meva edat i trobo a faltar a les meves amigues. Sempre he tingut moltes amigues. Ara hi ha molta gent
nova, encara que jo m’integro de
seguida.
De joveneta jugava a l’handbol i més
tard al tennis. Al vòlei havia jugat de
broma. Tots corríem. Tots fèiem de
tot i tots ens apuntàvem a tot. També jugava al dòmino, al bridge i a la
petanca on vàrem ser campiones de
Catalunya junt amb Montse Magret
i Glòria Hidalgo. Havíem d’anar al
campionat d’Espanya, però finalment van anar-hi unes altres persones. Anys més tard, vaig participar
en els interclubs de tennis, sent
Campiona Social de dobles de l’Hispano amb Montse Magret.
Com no en tenia prou, durant la
meva trajectòria, vaig guanyar
el Campionat Social de Dòmino amb Pilar Mallofré
en el transcurs de les 24
hores d’esport que es
feia al Club.
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Em sento orgullosa de pertànyer a
un club on aposta pel tennis femení.
Em sorprèn, perquè semblava que el
tennis femení s’havia acabat.
Sempre hem d’estar actius. Ara estic a ASVOL, Associació de Voluntaris
de Ciència i Cultura. Expliquem els
barris de Barcelona i fem acompanyaments a museus. Després fem
sortides als jardins. Preparem les
sortides per la gent gran. Hem anat
al Liceu i a la Sagrada Família.
És tieta del President del Club de
Tennis Barcino, Rafa Guayta, ben orgullosa comenta que és el seu nebot
preferit.
Durant el transcurs de l’entrevista
hem pogut comprovar el que ja sabíem dels grans valors que acompanyen a Roser Escolies.

La veu del soci

ENTREVISTA

ENTREVISTA AL SOCI MÉS ANTIC DE L’HISPANO

Josep Maria Casasa Carbo
SOCI NÚM. 2

EL DR. JOSEP MARIA CASASA CARBÓ VA NÉIXER L’ANY 1933. ÉS EL
SOCI NÚMERO 2 DEL CEHF I EL SOCI NÚMERO 734 DEL FC BARCELONA.
AMB NOMÉS 13 ANYS VA ARRIBAR AL CLUB, SITUAT AL CARRER SARDENYA. ANAVA A PEU DES DEL CARRER PRÍNCEP
D’ASTÚRIES, LLOC ON VIVIA. ENCARA QUE EN AQUELLA ÈPOCA,
NOMÉS PENSAVA EN EL FUTBOL, DESPRÉS HA ESTAT UNA PERSONA DESTACADA EN EL MÓN DEL TENNIS.
VA SER PRESIDENT DEL NOSTRE CLUB DES DEL 1976 AL 1980. VA
DIRIGIR I LIDERAR L’ESCOLA DE TENNIS FENT EQUIPS PER EDATS,
PASSANT LLISTA, FENT LES REVISIONS MÈDIQUES ELL MATEIX.

M’agrada que es faci aquesta revista ja que és una
manera de donar unitat, informació i de col·laborar
amb tothom.
Des de petit anava a Vallvidrera amb la família Palès
i fèiem un campionat de futbol tot l’estiu. La idea era
el futbol. La nostra obsessió era aquest esport. Fins
i tot vam jugar amb el Tejada!
La raó per la qual em vaig presentar com a President és perquè jo i la meva Junta estàvem tot el dia
a l’Hispano. Vam agafar el relleu al Sr. Carles Valls.
A la nostra Junta hi havia molta gent amb vida. Teníem al Sr. Joan Garcia Domingo que va arribar a ser
Secretari General de l’Esport de Catalunya.
Quan jo era President va morir en Franco. Va ser un
moment crític, i els veïns van reivindicar que el barri
i les instal·lacions eren seves. Des de la Junta vam
pensar que la millor alternativa era obrir el club al
veïnat: fent unes escoles pels nens del barri, deixar
el pavelló per fer grans actes socials. Fins i tot el
Serrat va cantar!
Nosaltres vam mirar molt pel basquet femení. Hi
havia un equip a primera divisió i un equip de vòlei
masculí. Tot això, s’havia de pagar. Parlàvem amb

“

FINS AL MOMENT, NO HI HAVIA CAP ORGANITZACIÓ. VA SUPOSAR
TOT UN REPTE, PERÒ AMB EL SEU CORATGE I ESFORÇ VA SER TOT
UN ÈXIT. ELS SEUS FILLS ALBERT I JORDI ESTAVEN APUNTATS A
L’ESCOLA DE TENNIS I LA SEVA FILLA NEUS JUGAVA AL VOLEIBOL.
ACTUALMENT, EL SEU FILL ALBERT ENCARA CONTINUA JUGANT A
TENNIS AL NOSTRE CLUB.
ACTUALMENT ESTÀ A LA JUNTA DE JUBILATS DEL COL·LEGI DE METGES. ORGANITZA ACTIVITATS DE CINEMA, MÚSICA I VIATGES. ÉS UNA
PERSONA AGRAÏDA I COL·LABORATIVA AMB TOT ALLÒ QUE FA. HOME
DE GRAN ESPERIT, LLUITADOR I AMB INICIATIVA. NO S’ATURA MAI.

la Federació per fer campionats més locals perquè
era impossible fer-nos càrrec de totes les despeses
dels desplaçaments a nivell nacional. El bàsquet va
baixar a segona i nomes viatjàvem per Catalunya.
Per poder tenir diners vam llogar el pavelló a l’Espanyol de Bàsquet que jugaven a segona divisió.
Gràcies a allò, vaig anar dues vegades a la llotja
de l’Espanyol, però sóc soci del Barça amb el número 734.
Sempre he jugat a tennis. Vinc dues vegades a la
setmana. Tots som amics. M’agrada molt participar
en els campionats de jubilats, i encara em quedo
sobtat de tenir 83 anys i seguir jugant a tennis.
El torneig internacional femení és un repte organitzatiu. Nosaltres també vam fer tornejos i
va venir el President Pujol i li vam lliurar la
insígnia del club.
Aquest tipus d’esdeveniments engrandeixen l‘Hispano.
Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb el Dr. Casasa: un
dels millors presidents que ha tingut aquest club.

Em quedo sobtat de tenir 83
anys i encara jugar a tennis
9

NOTÍCIES

Torneig ITF Tennis Femení

1R TROFEU
INTERNACIONAL
CIUTAT DE
BARCELONA,
GRAN PREMI
FIATC
ASSEGURANCES.
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l WWW tennis es consolida com a referent del tennis femení a casa nostra. És
un orgull pel Club Esportiu Hispano Francès poder gaudir del 3er Tournament
Women World Winner, “1r Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Gran Premi
FIATC Assegurances”, amb la participació de les millors tennistes internacionals de l’ITF Pro Circuit.
L’ITF Women World Winner donarà un important salt de qualitat enguany, de 60.000
$ en premis, fet que el convertirà en el principal torneig de Tennis femení celebrat a
Catalunya i a l’Estat. La competició que organitzem a casa nostra, es celebrarà del 9
al 18 de juny de 2017.
El creixement de l’ITF Women World Winner continua imparable. La gran acollida per
part de jugadores, entitats, patrocinadors i premsa de les dues primeres edicions fa
que tinguem una gran il·lusió per seguir treballant per aquest torneig.
El president del nostre Club, valora aquest important torneig: “Amb aquest salt de
categoria, consolidem la nostra aposta pel tennis femení i la competició a casa nostra,
i hi posarem tots els mitjans possibles per repetir l’èxit de les dues darreres edicions”.
Pel que fa a la segona edició del torneig femení ITF Women World Winner es va desenvolupar amb gran èxit al Club Esportiu Hispano Francès de Barcelona entre el 27 d’agost i el
4 de setembre de 2016. La prova va ampliar la seva dotació de premis fins a situar-se en
els 25.000$, repetint de nou com a competició de capçalera del tennis femení. La francesa Oceane Dodin, número 128 al rànquing ATP, i la parella formada per Georgina Garcia i
Andrea Gámiz van ser les campiones als quadres individual i de dobles, respectivament.

Torneig ITF Tennis Femení

NOTÍCIES

SETMANA DE GRAN TENNIS
Amb motiu de la segona edició del Women
World Winner, el torneig ITF va arrencar amb
52 tennistes al quadre principal, dues de les
quals entre les 200 millors raquetes del món
i altres sis dins el top 300.
En el quadre individual, Oceane Dodin va
confirmar la seva condició de cap de sèrie
número 1, va arribar a la final sense cedir
un sol set. La francesa va quedar citada a la
gran final amb la jugadora amb més hores
sobre la terra batuda del CE Hispano-Francès, Ioanna Loredana Rosca, classificada
procedent de la ronda preliminar.
La guanyadora, Oceane Dodin, valorava amb
aquestes paraules el seu triomf: “Venia de
perdre tres finals el 2016. Estic contenta
d’haver inscrit el meu nom en el palmarès
de Barcelona”. Rosca, per la seva banda, valorava la seva actuació en clau global: “Estic
més que contenta amb el meu torneig al CE
Hispano-Francès, competint amb regularitat

i a gran nivell front a jugadores del top 200,
que estan molt per sobre del meu rànquing
(enguany ocupa el lloc 650)”.
El quadre de dobles va avançar la seva final
al divendres, amb el triomf de Georgina Garcia-Andrea Gámiz front a Alice Matteucci-Jil
Teichmann per 6-2 i 7-5. La parella hispano-veneçolana va exhibir un gran tennis a
la central del CE Hispano-Francès, que va
mostrar una molt bona entrada en aquest
primer encontre definitiu de la setmana.
En acabar la competició, el president del
CE Hispano Francès, Josep Maria Garcia
Maranges, valorava l’edició 2016: “Tan-

PALMARÈS DEL WWW TENNIS
INDIVIDUAL
)
2016 (ITF 25000 $): Oceane Dodin (FRA
)
2015 (ITF 15000 $): Myrtile Georges (FRA

quem una gran setmana de tennis. Hem
treballat amb l’excel·lència com a precepte fonamental per fer d’aquesta competició un torneig de referència. Ara toca
treballar de valent de cara a 2017 amb el
mateix objectiu”.
El Club treballa en aquestes dates per completar els preparatius de cara a aquesta
tercera edició, que inclouen una important
remodelació dels vestidors del Club.
L’edició 2017 del torneig tornarà a comptar
amb quadre individual de 32 jugadores i de
dobles amb 16 parelles en competició.

DOBLES
(VEN)
2016 Georgina Garcia (ESP)-Andrea Gámiz
(ITA)
2015 Aliona Bolsova (ESP)-Gaia Sanesi
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Presentat el dia 27 de Abril, el 1r Ciutat de Barcelona de Tennis al Village del Trofeu Conde de Godó
Èxit de mitjans i assistents a la presentació del 1r Torneig Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis Gran Premi FIATC Assegurances, que ha
tingut lloc avui a la carpa de l’Ajuntament de Barcelona al village del Trofeu Conde de Godó. Han acompanyat al president del CE Hispano-Francès, Josep Maria Garcia Maranges, a l’acte les següents personalitats: David Escudé, comissionat d’Esports de Barcelona, Josep Salom, Diputat
d’Esports de la Diputació de Barcelona, Toni Reig, director del Consell Català de l’Esport, Joan Navarro, president de la Federació Catalana de
Tennis, Miguel Ángel Martín, gerent de la Real Federación Española de Tenis i Joan Castells, president de FIATC Assegurances.
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Equips Hispano

E

n el Club Esportiu Hispano Francès estem orgullosos
de tenir els nostres socis que abanderin amb competitivitat i il·lusió els equips de tennis i pàdel.

A la temporada 2016-2017 el Club participa en els següents
campionats de Tennis.
3a Lliga Catalana + 65
3a Lliga Catalana + 60
3a Lliga Catalana + 50
3a Lliga Catalana + 40
3a Lliga Catalana Masculí Absolut
3a Lliga Catalana femení + 25
XII Lliga Femenina del Terrassa + 30
9è trofeu Set Ball tennis per equips femenins 40a edició A
9è trofeu Set Ball tennis per equips femenins 40a edició B
Inter-Clubs Dames A Club Egara
Inter-Clubs Dames B Club Egara
Campionat Catalunya +40 masculí
Campionat Catalunya +50 masculí
Campionat Catalunya +60 masculí
Campionat Catalunya +65 masculí
Campionat Catalunya +60 femení
Campionat Catalunya +65 femení

Tennis masculí

1.- Juan Fra Oms
2.- Ignasi Colomé
3.- Ramon Graell
4.- Ramón Talavera
5.- Toni Fabregat
6.- Luis Mérida
7.- Pere Escobar

Pàdel masculí B

D’esquerra a dreta:

1.- Jordi Porear
2.- Tacià Fité
3.- Edu Lora
4.- Fran Villar
5.- Adria Alemany
6.- Carlos de Llanos
7.- Pau Martinez
8.- Victor Adán
9.- Guillermo Torralba
10.- Alejandro Rubio
11.- Juan Bojo

12.- DANI ALCEGA
13.- Jordi Pérez

Campionat d’Espanya +70 femení
També tenim els següents equips que participen a la Lliga
Catalana Nacex 2017:
Pàdel Masculí A
Pàdel Masculí B
Pàdel Masculí C
Pàdel Femení A
Pàdel Femení B
Des del club els hi volem agrair tota la seva perseverança i
compromís.

Pàdel masculí C
1.- Adrià Serena
2.- Ignasi
Casacuberta
3.- Manel Hoyos
4.- Xavi Abilleira
5.- PACO VELEZ
6.- Benjamin Cohen
7.- Antonio Polidura
8.- Víctor Martínez
9.- Xavi Sánchez
10.- Ricard Lemos
11.- Oriol Roque

12.- Jordi Vélez
13.- Xavi Massa
14.- Juan Carlos Martí

Pàdel femení B
1.- Sandra González
2.- Charo Merino
3.- Ana Canals
4.- Montse Fernández
5.- Henar Pomada
6.- Raquel Fernández
7.- Montse Andreu
8.- Miriam Barrionuevo
9.- Montse Domínguez
10.- Laura Sans

11.- PAQUI MOYANO
12.- Marta Sin
13.- Sareeya Chaemchoi
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La veu del metge

Doctor
Lluís Serés
Garcia
V

ivia a prop del camp del Barça i
anava al club de Montjuïc. Quan
em vaig traslladar, vaig veure
que existia l’Hispano, no tenia
problemes d’aparcament i la relació socis
i pistes era molt bona.
El món del tennis ha estat una vàlvula d’escapament on deixo els estris de
medicina i em poso a disfrutar. La sort
d’aquest esport és que a tots els nivells
gaudeixes, el que necessites és que el rival tingui el mateix nivell que tu.
Alliberes tensions i et distreus. Haig de
dir que hi ha esports molt millors, com la
natació, no castigues cap articulació, però
per a mi, és molt avorrit. En canvi, el tennis és molt distret i t’ho passes molt bé.
L’aquagym per exemple, està molt desprestigiat perquè sembla que és per a gent
gran, en canvi, és perfecte perquè treballes tots els músculs dins de l’aigua, i no
castigues cap articulació. Jo n’he fet
una mica i és excel·lent
com a disciplina
esportiva.
Vaig patir epicon-
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EL DR. SERÉS ÉS SOCI DEL NOSTRE
CLUB DES DE FA 32 ANYS. DOCTOR EN
CARDIOLOGIA, VA COMENÇAR A LA VALL
D’HEBRON PER FINALITZAR LA SEVA
TRAJECTÒRIA COM ADJUNT DEL DEPARTAMENT DE CARDIOLOGIA DE L’HOSPITAL DE CAN RUTI. FA 32 ANYS QUE ÉS
SOCI. ES FÀCIL DE RECORDAR-HO PERQUÈ VA SER QUAN VA NÉIXER EL SEU
FILL, EL QUAL VA ESTAR A L’ESCOLA DE
TENNIS DELS 7 ALS 18 ANYS.

dilitis. Vaig fer-me cinc infiltracions,
m’afectava a la meva vida quotidiana, tot
i així, vaig recaure i quan m’havia d’operar
ens vam tirar enrere perquè no es veia clar
la millora amb una operació. Anys més tard,
puc dir que se’m va curar sol. Però abans
que això passés, no vaig trobar una altra
alternativa que començar a jugar amb l’esquerra. Veia que la gent amb més problemes s’esforçava i fins i tot podia arribar a
escriure amb l’altre mà. Em vaig preguntar:
i per què no pots jugar sent esquerrà? Vaig
agafar un bon nivell sent esquerrà i un bon
dia, vaig tornar a començar a jugar amb la
dreta.
Com a consell principal dir que la persona
que no ha fet cap esport durant 20 anys
i a partir dels 45 vol tornar a fer esport,
seria recomanable que es fes una prova
d’esforç. Si has fet esforç de manera regular, no tens cap necessitat, perquè si
tinguessis alguna anomalia els mateixos
símptomes ja t’avisarien.
La prova d’esforç et monitoritza per saber
quina és la teva màxima capacitat. Pot ser
que a la vida quotidiana hagis pogut anar
desenvolupant alguna malaltia coronària
que passi desapercebuda i no tingut cap
mena de repercussió, però en una prova
d’esforç sí que pots detectar-la i prevenir-ne els riscos. Moltes vegades es poden detectar cardiopaties silents.

La veu del metge
A partir dels 45 anys ja no busques cardiopaties congènites, busques malalties
coronàries silents i la prova d’esforç és
una bona via.
També s’ha de tenir cura a: no fumar,
cuidar la pressió arterial, el sucre, i el
colesterol.

LA MEVA PASSIÓ...
Sóc un apassionat dels bolets, i em considero un bon toxicòleg de bolets però no
pas un bon micòleg.
Fa uns mesos vaig tenir el plaer de fer
una gran conferència que va ser tot un
èxit a l’Hispano parlant sobre els bolets.
Si és una bona temporada de bolets, hi
vaig com a mínim, dos cops a la setmana. El mes que ve, aniré a Seva a una
alçada de 800 metres. Durant tot l’any
surten bolets, depèn de l’alçada. A l’estiu arriben els ceps.

El boletaire és com un pescador, sabem
on està, però intentem no dir els llocs. Els
bolets i les zones on es poden trobar, són
limitats.
El dòmino és una altra de les meves passions, però reconec que ja he arribat a un
sostre que em costa passar-lo. He tingut
la sort de contactar amb gent que juga
molt bé. A l’Hispano, tenim un equip, on
un dels jugadors és el Marc Calvo i és
un dels millors jugadors, a nivell català
i segurament a nivell d’Espanya. El Marc
juga amb l’Albert i jo em vaig fer amic
d’ells. Veure’ls jugar és emocionant. Retenen totes les peces. Amb les partides
de dòmino dónes molta informació. Si
penso massa, puc donar pistes de les
fitxes que tinc, per a posar un exemple.
Això és un càlcul mental que és complicat. I ells el tenen.
Una altra afició que tinc és el submarinisme, però fa dos anys que ja no el

ENTREVISTA

practico. La gent pensa que pot ser un
esport perillós, però si és practicat amb
ampolla i fent cas a les normes, és molt
segur. Sempre has d’anar en parella, i estar atent a que el teu company estigui bé
en tot moment. Fer submarinisme et dóna
una sensació tridimensional brutal. Miris
per on miris, veus peixos. En els tròpics
veus una sèrie de peixos increïbles. Hi
han peixos amb tanta diversitat de colors
que si els volguessis pintar no seríem
capaços d’incloure-hi tants colors. A la
Polinèsia Francesa estàvem envoltats de
6 taurons i eren inofensius, només volien
tafanejar. Està ple de vida...

I fins aquí, l’entrevista amb el Dr. Serés
que ens ha omplert de coneixements i
prevencions.
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Entrevista
JORDI ARRESE CASTAÑE: 29 AGOST DEL 1964

“Venir a l’Hispano
ens va permetre
trobar gent amb
grans valors”
ARRESE VA DEBUTAR PROFESSIONALMENT EL 1982.
VA ROMANDRE DURANT CATORZE ANYS EN ACTIU,
FINS A LA SEVA RETIRADA EL 1996.

A

nàvem al Montesori de L’Hospitalet al carrer Sant Ramón Nonato. I
d’allà a la Farga que està a Mirasol.
En aquell cole, fèiem molts esports,
entre ells, atletisme.
Vaig començar tard a jugar al tennis. Tenia 9
anys. Al venir de l’atletisme, et dóna uns valors
que per tots els esports et serveix. Hi ha molta
disciplina i t’has de mesurar i competir amb
un cronòmetre. Estàs lluitant contra un crono.
Vam venir a l’Hispano i vam trobar molta
gent amb grans valors, com el Raul Hidalgo,
el Neme... Per a mi, el Raul ha estat la meva
gran referència quan portava l’escola de tennis fins a ser professional.
Si hagués estat per a mi, no hagués marxat
mai del club. Nosaltres progressàvem molt
i molt bé, fins que vam anar al Barcino. En
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aquell temps a l’escola no podies entrenar
més dies, ja que tenien altres esports en el
que destacava el Club com el vòlei i el bàsquet. Però el meu pare volia que féssim més
hores d’entrenament i aquesta va ser la raó
per la que vam haver de marxar.
Arriba un moment que has d’entrenar molt
si vols anar lluny i el meu germà Victor ho
va deixar. I jo vaig estar a prop. Vaig tenir la
sort que va venir el Lluís Bruguera amb el
Fernando Luna i el Joan Aguilera que van ser
una grandíssima referència. Quan jo vaig tornar a enganxar el tennis havia perdut molt de
temps i no era ni a segona. Estava a tercera!!
Amb en Lluís Bruguera entrenava matí i tarda, i vaig aconseguir recuperar el temps i em
vaig saltar els tornejos petits que toca jugar
per anar directament als grans tornejos que
jugaven el Luna i l’Aguilera.

Amb el Robert Vizcaino vaig guanyar els sis
tornejos individuals de l’ATP i quatre de dobles i la medalla Olímpica d’Argent.
Vaig conèixer a la meva esposa en el flash
flash. El Robert Vizcaino va quedar amb una
amiga. Ara és la meva dona. Ella viatjava i era
model. Em va costar molt aconseguir poder
sortir amb ella.
En tot aquest temps de tennis vaig fer d’empresari. Junt amb el meu germà vam muntar
una cadena de restaurants FresCo i ara amb
el marisCo.
En aquests moments em diverteixo jugant
al pàdel i al tennis de tant en tant. Només
jugo els campionats dels 50 anys al Barcino. Al pàdel jugo amb els joves i m’agrada
més.

Entrevista

JOSEP MARIA
ARENAS
JOSEP Mª ARENAS GRAU NASCUT A SANT CELONI EL 16/03/1967.
TITULAT COM A PROFESSOR DE TENNIS, DIRECTOR ESPORTIU I COACH
INTERNACIONAL PER LA RPT (REGISTRE PROFESSIONAL DE TENNIS)
TITULAT PER LES MILLORS ESCOLES DE TENNIS DEL MÓN (RFET, RPT,
USPTR, USTA).

Comença a jugar als 8 anys al Tennis
Vic. Després a Ciutat Diagonal durant un any i després a l’Hispano on
sempre ha estat soci.

Guanyador de més de 100 tornejos
Absoluts en Categoria Nacional

Des de molt jove ha compaginat el
món del Tennis amb el futbol on jugava a la Salle Bonanova. Li va sortir
tan malament la prova per entrar a
l’Espanyol, que va ser un punt clau
per decantar-se definitivament pel
Tennis.

-
Responsable de l’Escola d’Alta
Competició del Club Tennis de Sabadell
- Co-Director de l’Escola de Tennis
del Club de Tennis de Sabadell
- Director de l’Escola de Tennis del
Club Esportiu Hispano Francès

Els seus professors van ser: Rogelio
Jiménez, Nemesio Rosco, Fede Fuster, Raul Hidalgo i Antonio Márquez.
Fins als 21 anys va estar a l’escola i
va arribar a ser el número 16 d’Espanya en la seva categoria.

Entre els seus alumnes destaquen
Albert Montañés, Albert Portas, Marcel Granollers o Robert Carballes entre d’altres.

Va jugar pel tennis Sabadell com a
jugador professional. Quan tenia 23
anys, va començar la seva llarga trajectòria com a entrenador.

FITES COM A JUGADOR
- Ex Jugador de 1ª categoria nacional
- Millor Rànquing: 16 Espanya
-
Subcampió de Catalunya Cadet
(Sub 16)
-
Subcampió de Catalunya Junior
(Sub 18)
-
Campió d’Espanya de Dobles 2ª
Categoria

FITES COM A ENTRENADOR

És una persona molt activa, on té
una gran vessant empresària.
-
És soci fundador de l’empresa
PRO-AB TEAM des de l’any 2000.
Aquesta empresa gestiona clubs
de Tennis i entitats esportives.
- Director del Centre d’Alt Rendiment
de l’acadèmia PRO-AB TEAM durant els anys 2000-2006.
- Actualment és director del Centre
d’Alt Rendiment en Categoria masculina i de totes les àrees del Club
Esportiu Hispano Francès.
-
Director del Campus d’estiu de
PRO-AB TEAM i l’Stage d’estiu de
l’Acadèmia
- Co-Director NOVAELITE SPORT CENTER des de l’any 2009 fins l’actualitat
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Entrevista

Una vida
plena de
sentiment
i lluita
Joan
Castells
Trius
PRESIDENT DE FIATC
ASSEGURANCES

V

aig néixer a Vilanova i la Geltrú
i els meus orígens són tant de
la zona del Garraf, Moianès com
del Penedès. La part Castells ve
de la zona del Moianès i la part Trius de
Vilafranca del Penedès.
El meu pare era corredor d’assegurances
a Vilanova i la Geltrú i també va ser
delegat d’una mútua d’assegurances.

Un bon record de la meva infància va ser
la implicació futura que ha tingut l’haver
estat en el món de l’escoltisme. Hi havia
un gran capellà que em va marcar molt
i em va donar una seguretat que a dia
d’avui encara em dóna forces. Allà ens
dedicàvem molt a tocar la guitarra, a cantar i com a conseqüència d’allò vaig formar part d’un grup de música de la cançó
catalana.

Conec el món de les assegurances des
dels anys 60.

De l’any 75 al 80 em van contractar per
muntar una companyia d’assegurances.
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VA COMENÇAR MOLT JOVE, AMB MOLTES GANES I AMB GRANS CAPACITATS.
JOAN CASTELLS NO ES POT DIR QUE
VA TENIR UN COP DE SORT, SINÓ TOT
AL CONTRARI, VA PICAR PEDRA I TOT
EL QUE VA ACONSEGUIR S’HO VA BEN
GUANYAR. DEDICAT TOTA LA SEVA VIDA
EN EL MÓN DE LES ASSEGURANCES, VA
ARRIBAR A FORMAT PART DE LA JUNTA EXECUTIVA DEL FCB I DES DE SEMPRE MOLT VINCULAT AMB L’HISPANO I
L‘ESPORT.

L’examen de revàlida el vaig fer constituint aquella empresa. I allò volia dir, fer
els estatuts, organitzar-la i posar-la a
produir.
FIATC la vaig conèixer als anys 70. A
l’any 80 em van contractar. Llavors era
una mútua molt petita. Per aquella època
estava a Consell de Cent amb Bailén. De
l’any 80 al 86 van ser uns anys de recerca
i tria d’espais i a l’any 86 vam inaugurar
les oficines de Diagonal. Ara farà 31 anys.
Em va contractar el Sr. Barrera com a
Director General, i gairebé tenia carta

Entrevista
blanca perquè fes tota la part operativa.
En aquella època la companyia facturava
uns 5 milions d’euros, i ara estem
facturant 560 milions.
Quan el Sr. Barrera es va jubilar, va ser
quan vaig passar a ser president executiu
de FIATC, als voltants de l’any 94-95. Per
aquella època, vam passar de Consell de
Cent a Diagonal. Buscava un espai per
fer una clínica i així desenvoluparíem la
nova branca de salut. Allà vam incorporar
les oficines i la clínica. A dia d’avui, amb
la nova clínica Diagonal, podem dir que
estem a primera divisió. Donem un servei
integral a tothom. És una de les millors
clíniques de Barcelona. L’equip mèdic i el
seguiment del pacient és excel·lent.
Havia jugat a tennis i ara jugo a golf. Amb
el Golf faig el que puc.
També jugo a futbol però fa temps que no
ho faig per por a les lesions. També jugo
a la botifarra i al dòmino.

Sóc soci del Barça i en el seu moment
vaig muntar una candidatura per
arribar a la presidència. El culpable
de que això passés, va ser el senyor
García i Maranges, que va confiar amb
mi.
La moguda del Barça no arrenca a l’any
2000, sinó que arrenca a l’any 1996
quan estava a casa fent la declaració
de renda i em truca el Sr. Narbona, a
les 11 de la nit des del restaurant La
Manduca dient que estaven parlant
de mi. Així que vaig agafar el cotxe
i vaig arribar al restaurant on tots
estaven reunits… Però a un mes de
les eleccions contra Nuñez, on jo era
una persona desconeguda, crec que
hagués sigut un suïcidi. Vaig decidir
que no em presentaria, però sí que
em comprometria per les pròximes
eleccions. I així va ser. Vaig ser el

Vicepresident primer econòmic del Futbol
Club Barcelona.
Si ara em pregunten si em tornaria a
presentar, crec que m’ho pensaria però
no ho descartaria. És cert que és una
experiència única, però depèn de moltes
coses. Per portar un Club com el Barça,
s’ha d’entendre en conjunt. És una
empresa molt important, que administra
sentiments i Esport. No es pot portar el
vaixell de manera amateur. Crec que hi ha
gent del l’esport i en sap molt, però que es
compagini amb el tema de sentiments ho
veig més difícil. És cert que jo em sentiria
capaç de fer-ho, però trobar un bon equip
i preparat seria complicat. Si tingués
aquest equip, no m’ho pensaria. Més
complicat que guanyar unes eleccions, és
formar un bon equip.
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Recepta Cuina

GERENT DEL RESTAURANT: Luis González Bernardez
CUINER: Angel Cánovas Linares

SOPA FREDA DE
MELÓ AL CAVA
AMB DAUETS DE
PERNIL IBÈRIC
½ meló, una copa de cava, 10gr de sucre i
30 gr de pernil ibèric.
Elaboració: Buidar el meló de forma decorativa. Triturar el meló amb el cava, el sucre
i deixar refredar. Agregar el pernil i servir.

MORRO DE
BACALLÀ AMB
ANGULES
300 grs de morro de bacallà al punt de sal,
30 gr d’angules, 1 cap d’all, 1 bitxo. Verduretes Juliana per a la decoració.
Elaboració: Segellar el bacallà i posar-ho
en el forn fins que s’acabi de fer. Saltejar
les angules amb l’all i el bitxo. Decorar segons foto.
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Luis: Tinc 63 anys. Vaig començar als 14
anys en un cafè del meu poble, Carballino. Amb 17 anys treballava en la casa
de Campo de Madrid. Amb 18 anys vaig
venir a viure a Barcelona i vaig començar
a treballar en el restaurant dels autocars
Julià. Després en el Real Club Maritimo, i
més tard en la marisqueria, “Stella Maris”
i ho combinava amb les meves anades i
vingudes per anar a les subhastes de peix
a Mercabarna. Després, vaig estar durant
25 anys aprox al Club Esportiu Laietà, dels
quals 15 anys vaig ser el responsable del
rst del Club.
Finalment, i des de fa 12 anys està al capdavant del restaurant del Club i gràcies
a la seva dedicació i sempre acompanyat
del seu xef de cuina, Ángel, fa que cada
dia el restaurant ofereixi una gran varietat
de plats.
Angel, el xef de la nostra cuina, va començar als 14 anys i ara en té 61. Ha
estat treballant a Via Venetto i Vilaplana
entre d’altres. Ha viatjat gràcies a la seva
cuina per París i Suïssa. En el 2007 va ser
el cuiner personal de l’Alejandro Sanz en
la gira “El tren de los recuerdos”. Va estar
en la base aèria de Torrejón de Ardoz com
Xef del Golf.

Activitats Socials

BRIDGE:
Aquesta Secció és una de les pioneres en
la nostra entitat.
Als anys 60/70 la Sra. Maria Sospedra
més coneguda com la Mary Vaqué va començar a ensenyar a molts socis a jugar
a aquest gran joc. Va ser la gran mestra,
encara que de seguida diversos del seus
alumnes, joves i amb molta inquietud van
aprendre’n tant ràpid que fins i tot quedaven campions de molts interclubs.

mans Garcia Turró, Joan i Carles, entre
d’altres.

responsable de la vida del Bridge en el
nostre Club.

A posteriori, socis fascinats per aquest
difícil joc han tingut la paciència d’anar
ensenyant a altres generacions les regles
i la manera de jugar. La Sra. Palmira Izquierdo, directiva del nostre Club és la

Actualment el nombre de socis jugadors
volta els 20, però encara que no coincideixen tots, sempre podrem trobar 2 o
3 taules els dissabtes i diumenges a la
tarda.

En Joan Duatis va ser durant molts anys
el capità. Els jugadors principals del seu
equip van ser l’Emilio Catalan i els gerSòcies del Club jugant al bridge

DÒMINO:
L’equip actual de Dòmino el va crear el Sr.
Sebastian Justícia.
Des de l’any 2006, recolzat pel nostre consoci Marc Calvo, l’equip va començar a jugar
a segona divisió i al cap de dues temporades
més van pujar a primera. Automàticament a
la tercera temporada ja estaven a la Divisió
d’honor, en la que es mantenen actualment.
Durant dues temporades han estat subcampions de lliga, i l’última temporada 20122013 van fer doblet aconseguint la lliga de

divisió d’honor (la qual des de la creació de
la lliga a l’any 1999 no havia perdut mai el
¾ Bar Patricio de Sabadell) i el campionat de
Catalunya per equips.
Quan es va jugar el Campionat d´Espanya
per equips a Málaga, l´Hispano, al ser campió de lliga va ser el representant de Barcelona.
El dia de joc, quan es juga a casa són els
divendres a les 20:00 hores.

El sistema de puntuació de la lliga consta en
jugar 9 partides en cada partit, i amb tres
parelles per equip, o sigui que mai pot haver-hi empat:
• Primera ronda: A vs A B vs B C vs C
• Segona ronda: A vs B B vs C C vs A
• Tercera ronda: A vs C B vs A C vs B
L’equip que capitaneja en Marc Calvo està
format per grans jugadors (campions d´Espanya i de Catalunya) que s’han anant fitxant al llarg de les temporades.

Socis del Club habitualment juguen al dòmino
23

Activitats Socials

CANASTA:
La Secció de Canasta del nostre Club es
va iniciar en les antigues instal·lacions
del Club al carrer Sardenya. Allà la iniciadora d’aquest joc de cartes va ser la Sra.
Carmen Villuendas que va aconseguir la
seva continuïtat en l’actual seu de Jorge
Manrique.
Després de la Sra. Villuendas, va agafar
les regnes de la Secció la Sra. Amelia
Marin, però per motius personals va tenir
que deixar-ho i la Sra. Elena Carra és des
de l’any 1995/96 la persona encarregada,
amb gran èxit, de la continuïtat d’aquest
joc de cartes.
Setmanalment els dijous a la tarda es
reuneixen per jugar unes 44 persones al
Saló Social del Club.
Al mes d’octubre comença puntualment
cada any el Campionat i acaba al mes de
maig aproximadament. És tant l’auge
que ha tingut aquest joc que fins i tot ha
arribat a duplicar en els últims darrers 10
anys el nombre de practicants.
Els jugadors esperen amb paciència el
lliurament de trofeus que es donen a les
tres parelles guanyadores. Després del
dinar de comiat i la divertida festa que es
celebra només acabar el campionat, es
desitgen bon estiu i fins l’octubre proper.
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sòcies jugant a la canasta

Festes Club

El nostre discjòquei
Albert Bonsfills,
s’encarrega d’animar
totes les nostres feste
amb la seva gran músi s
ca.
Festa
Calçotada

Festa Revetlla de Sant

Joan

Cap d’Any

Reis 2017
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Espais Solidaris

CÀRITAS
E

l nostre Club col·labora amb Càritas
mitjançant el projecte ‘Clubs amb
cor’.

La majoria de clubs de Tennis col·laboren
durant tot l’any amb accions solidàries
aportant tant roba com menjar. És molt
important que quan aquesta entitat ens
demana ajuda, els socis del nostre Club
es sentin solidaris ajudant a les persones
necessitades.
El nostre Club ja ha participat en dues campanyes per recollir aliments i poder aportar
el nostre gra de sorra a aquesta institució
tan important.

COL·LABORACIÓ AMB
LA CASA DELS XUKLIS

E

l Women World Winner en aquesta edició ha col·laborat amb la
Casa dels Xuklis, una associació local del Districte d’Horta-Guinardó.

Gestionada per l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya), és una casa que allotja en 25 apartaments
individuals a famílies de nens amb càncer o malalties de llarga durada
i que necessiten desplaçar-se des de la llunyania fins als hospitals de
referència. La Casa dels Xuklis proporciona assistència psicosocial, activitats lúdico-educatives i espais comunitaris per dur a terme una vida
normal. Aquesta llar va posar-se en funcionament el mes de setembre
de 2011 i està situada a escassos 600 metres de les pistes de competició, al Camí Sant Cebrià.

DIVERSES FAMÍLIES DE LA CASA DELS XUKLIS VISITEN EL NOSTRE CLUB
Unes hores de respir van tenir diversos familiars de La Casa dels Xuclis
durant la tarda de dimarts 5 de juliol a les instal·lacions del nostre club.
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Durant aquella jornada, alguns dels nens malalts de càncer allotjats
amb les seves famílies a escassament mig quilòmetre del Club Esportiu
Hispano Francès van poder gaudir de les nostres piscines i van poder
descansar al nostre “petit oasi dins de la ciutat”, com va definir un dels
pares que ens va acompanyar.
Precisament, La Casa dels Xuklis serà l’entitat amb la qual aquest any
el nostre club tornarà a col·laborar durant la celebració de la tercera
edició del Women World Winner, el torneig de tennis femení més important celebrat a Catalunya, Espanya i que tindrà lloc a les nostres
pistes del 9 al 18 de Juny. Per aquest motiu, durant la setmana llarga
de competició es faran algunes activitats entre totes dues entitats del
nostre barri.
Podeu conèixer una mica més les diferents accions realitzades a La
Casa dels Xuklis a la seva pàgina web http://www.lacasadelsxuklis.org

Penya Migdia i Primer Toc

PENYES

PENYA MIGDIA

U

n grup de socis de l’Hispano van
decidir trobar-se tots els dimecres i
després de jugar a futbol es reunien
per dinar. Aquesta penya ja té una
vida de 38 anys aproximadament, creant-se
al febrer del 1979.
La penya té assignats càrrecs a diferents
components de la penya que són els següents: President, Vicepresident, Secretari i
Tresorer
Per tal de tenir motivats als membres de
la penya, tenen un reglament de règim intern molt sever. S’apliquen sancions a la no
presència no justificada, a l’arribar tard o a
l’agafar el mòbil quan es produeixen les votacions de la taronja i la llimona després de
dinar.

Les votacions que es produeixen a l’hora del
cafè són: el premi taronja, que es destina al
membre de la penya des de: l’arribada al club,
passant pels vestidors i jugant el partit de futbol, més el seu comportament a la taula durant el dinar. Aquests són els motius que el fan
mereixedor del premi taronja. Per contra, el
premi llimona, s’atorga al membre que des de
que arriba al club, passa pels vestidors i juga
el partit de futbol més el seu mal comporta-

ment. En aquestes fases que hem comentat,
es fa mereixedor del premi llimona.
El premis Taronja i Llimona s’entreguen dues
vegades a l’any. Una és per Nadal i l’altre a començament de l’estiu. Per aquest motiu, fa que
el secretari de la penya porti un control estadístic amb les votacions que es fan cada dimecres,
i tant al Nadal com l’Estiu s’entreguin els premis
a les persones que guanyen cada votació.

PENYA PRIMER TOC

A

questa penya es va crear el dia 6 de
setembre de 1991.

Un grup d’amics que jugaven a tennis els divendres, es van lesionar
jugant al tennis i amb la famosa lesió de la
epicondilitis van decidir que mentre durava el
procés de recuperació, podrien aprofitar per a
jugar a futbol sala. Per culpa, d’aquesta lesió,
va néixer la penya primer toc.
Aquesta penya és molt més oberta i menys
rígida que la penya migdia malgrat que molts
membres de la penya primer toc, també ho
són de la penya migdia.
Igualment en aquesta Penya, també tenim:
President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i
Relacions públiques

aquesta penya, molts membres per la seva
edat, juguen al tennis, esport menys agressiu
que el futbol sala.
En aquesta acta es veu reflectida l’evolució
de l’estadística del lideratge tant del premi
oli com del premi vinagre. No cal dir que l’oli
és pel bon comportament i el vinagre pel
contrari.

Els primers càrrecs d’aquesta penya, van ser:
President: Josep Maria Garcia i Maranges.
Sots President: Josep Cortés Contijoch
Secretari: Jesús Maria Garcia Maranges
Cap de l’oposició: Pere Yoldi Garriga.

La característica d’aquesta Penya és que celebren els aniversaris de tots els components
de la mateixa manera, amb un gran pastís i
molt de cava on s’obliga a bufar l’espelma.

Cada divendres, el Secretari porta l’acta del
divendres anterior en la qual es fa constar
els resultats de futbol i de tennis, ja que en

Totes les despeses, tant del pastís com del
cava es paguen amb les sancions que s’atorguen durant el transcurs de l’any, i de la quota

que anualment paguen els components de la
Penya.
Voldríem ressaltar que durant la setmana, molts membres de la Penya pregunten:
Quants dies falten per arribar a divendres? Ja
que divendres és un dia de desconnexió total.
Aquesta desconnexió és semblant a una obra
de teatre, des de que arribes al Club fins que
marxes, en pantalons curts i asseguts a la
taula, tots som iguals.
Com a comentari final, cada any els càrrecs
de la Penya són rotatius, per la qual cosa, tant
el President, Vicepresident, Secretari, Tresorer
i Relacions Publiques sempre són nous, manera de que tothom passi per tots els càrrecs.
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Serveis Club

SERVEIS
CLUB

Local social

Sala d’activitats físiques

Aparcament propi en el recinte
Parc infantil

Camp de futbol sala

28

Piscina descoberta de 25x8 metres i piscina infantil

Serveis Club

10 pistes de tennis de terra batuda

Frontó

Bar/Restaurant

7 pistes de pàdel
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Xarxes Socials
EL NOSTRE CLUB, AMB LA LLUITA CONTÍNUA D’ESTAR AL CAPDAVANT DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES, ENS
AGRADA COMPARTIR TOT EL QUE PASSA AL NOSTRE CLUB I EN EL MÓN DEL TENNIS A TRAVÉS DELS NOSTRES
PERFILS DE XARXES SOCIALS. SEGUEIX-NOS!

WWW.CEHF.CAT

CLUB-ESPORTIU-HISPANO-FRANCES
SEGUIDORES: 630

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCES

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS
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@CEHISPAFRANCES
TWEETS: 1.259
SEGUIDORES: 336

Pensaments

“

 n hombre puede ser un
U
ingrediente crucial
para un equipo,
pero un hombre
no puede hacer
un equipo”
— Kareem Abdul-Jabbar

“

 i no tienes
S
confianza, siempre
encontrarás una
forma de no ganar”

“

 o puedes poner un
N
límite a nada. Cuanto
más sueñas, más lejos
llegas”

— Carl Lewis

“

 iempre pensé que los
S
records estaban para
ser rotos”

— Muhammad Ali

Siempre juegas para
ganar. Por eso juegas
al tenis, porque amas
el deporte e intentas
ser lo mejor que
puedes”
— Roger Federer

— Michael Phelps

“

 e levanto por la
M
mañana buscando
una aventura”

— Michael Schumacher

“

Odié cada minuto de
entrenamiento, pero
dije, “no abandones”.
Sufre ahora y vive el
resto de tu vida como
un campeón”

 a gloria es ser feliz. La gloria
L
no es ganar aquí o allí. La
gloria es disfrutar practicando,
disfrutar cada día,
disfrutar trabajando
duro, intentando ser
mejor jugador que
antes”

— George Foreman

Puede que haya gente
con más talento
que tú, pero no hay
excusas para no
trabajar más duro”
— Derek Jeter

Mi madre piensa que
soy el mejor. Y crecí
para siempre creer
lo que mi madre me
decía”
— Diego Maradona

— Rafael Nadal
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HIMNE DEL CLUB
Nostre lema sigui sempre
Lluita noble i cor encès,
Alegria i bon temple,
Visca l’Hispano Francès!.
Saludem ben plens de goig
Nostra raça esportiva,
Fem-la créixer sens temor
Ben honrada i ben altiva
Benvingut sempre l’amor
Que enllaça nostra amistat
Amb l’aroma de la flor
Més perfumada de maig.
Enlairem nostra bandera
La dels colors blanc i blau,
Que siga reina, senyora
I símbol de nostra pau.
Nostre lema sigui sempre
Lluita noble i cor encès,
Alegria i bon temple,
Visca l’Hispano Francès!.
Nostre lema sigui sempre
Lluita noble i cor encès,
Alegria i bon temple,
Visca l’Hispano Francès!.

