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Editorial

Benvolguts socis i sòcies,

Han passat sis mesos del primer número de la nostra revista, i tal com ho teníem previst,  us fem arribar 
la segona edició. 

En aquest període de temps s’ha produït la renovació dels nous vestidors que per fi ha estat una 
realitat, el que ha significat una gran satisfacció per a tots. Veureu un recull de fotografies del procés 
de remodelació dels vestuaris. Entre tots, treballem per a millorar contínuament les instal·lacions del 
nostre Club. 

El tercer torneig femení ha estat un altre èxit, segons els comentaris d’Institucions, patrocinadors, 
socis i públic en general. El pressupost del torneig ha estat cobert per les pròpies aportacions de les 
Institucions i sponsors.

Hem aconseguit un altre any, que el nostre Club sigui referència del tennis femení, sent el trofeu amb 
més dotació econòmica a nivell Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. Agrair també, que gràcies a l’esforç 
de tothom, hem pogut aconseguir per part de l’Ajuntament la distinció i el segell de qualitat com a 
“Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona”. Però el més important, és que tot això no s’hauria pogut 
aconseguir sense la vostra implicació i la comprensió per poder treballar en un esdeveniment tan 
important i mediàtic.

Aquest any, es commemoren el 25è aniversari de les Olimpíades de Barcelona. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament de Barcelona ens va incloure com a club col·laborador. Les nostres instal·lacions van servir 
d’entrenament als jugadors de tennis que hi van participar.  La final es va celebrar a les instal·lacions 
de la Vall d’Hebron. Vam tenir la gran satisfacció de veure jugar a la final en Jordi Arrese, format 
tennísticament al nostre club.

Aprofito per desitjar-vos un Bon Nadal i un millor Any Nou 2018.

Sr. Josep Mª Garcia Maranges

PRESIDENT DEL CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS
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Història del Club

Al 1969
van visitar el nostre 

Club diverses autoritats 
per comprovar la ubicació 
de les noves instal·lacions

del CEHF.

Al 1967 l’Hispano 
ja comptava amb una 

escola de tennis on mica en 
mica es van anar incorporant 

nous alumnes fins que van 
arribar a ser una de les 
escoles més importants 

del tennis Català.

A l’any 1972,
a la pista central

de l’Hispano, ja celebràvem 
tornejos internacionals.
A la foto, podem veure
als nostres consocis,

Fede Tormo i Albert Riva.
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Història del Club

Els equips de vòlei
de l’Hispano va ser una

de les seccions esportives
del Club més importants.

Amb aquest equip
es van aconseguir fites

molt brillants.

La secció de Bàsquet 
femení va ser durant molts 
anys un equip punter a la 

lliga que competia.
Es van aconseguir diversos 

títols en la màxima 
competició.
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La veu del sociENTREVISTA

ENTREVISTA A

Maria i Mercè 
Esteve Busoms
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EL COGNOM ESTEVE ÉS SINÒNIM DE CLUB 
I D’ESPERIT ESPORTIU. ELS PARES DE LES 
NOSTRES ENTREVISTADES JA VAN SER 
SOCIS. LA SEVA MARE, LA MARIA, VA SER 
CAMPIONA DE PETANCA I JA JUGAVA AL 
BRIDGE. EL SEU PARE, EN FELIPE, VA SER 
EL LAMPISTA EN CAP QUAN ES VA CONS-
TRUIR EL CLUB, AL COSTAT DE L’ARQUI-

TECTE SERRA. ERA JUGADOR DE TENNIS I 
DE DÒMINO. MARIA I MERCÈ ESTEVE SÓN 
DUES GERMANES, SÒCIES DEL CEHF DES 
DE FA MÉS DE 50 ANYS, QUE VAN HERETAR 
LA SANG ESPORTIVA DELS SEUS PARES. 
SEMPRE HAN ESTAT AL COSTAT DE L’ES-
PORT I EL VÒLEI HA ESTAT LA SEVA PASSIÓ 
DES DE BEN PETITES. DESPRÈS DE JUGAR 

DURANT ANYS EN EL LICEU FRANCÈS, VAN 
VENIR A ENTRENAR EN EL NOSTRE CLUB A 
L’ANY 1965. DURANT 12 ANYS HAN ESTAT 
AL CAPDAVANT D’UNA ESCOLA D’IDIOMES 
QUE ENSENYAVA A MÉS DE 600 NENS I NE-
NES AL COR DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
ALHORA QUE ELLES MATEIXES HAN ESTAT 
DONANT CLASSES DE FRANCÈS.

Maria: Anàvem al Liceu Francès i sempre 
havíem jugat al vòlei fins als 25 anys. Quan 
jo tenia 17 anys, l’Hispano va fer una pro-
moció de dos mesos de prova pels alum-
nes del Liceu Francès, vam estar octubre i 
novembre jugant al vòlei sense ser sòcies. 
Al desembre del 1965, els meus pares i no-
saltres dues ens vam fer socis del Club al 
carrer Sardenya.

Vaig deixar el vòlei perquè tot té el seu final. 
Em vaig casar i després d’un temps vaig co-
mençar a jugar al tennis. Si no recordo ma-
lament, tindria uns 30 anys. Des de llavors, 
i d’això fa 37 anys,  he estat capitana de 
l’equip d’interclubs dels dimarts. 

No només jugo al tennis, també al pàdel i 
m’encanta esquiar. Abans, des del Club es 
feien sortides que organitzaven els Srs. Ga-
dea, Srs. Navés i els Srs. Ferrer, i anàvem als 
Alps a esquiar i inclús a passar els nadals 
allà. Anàvem a un hotelet a Courchevel. Era 
tan car que portàvem el vi i el cava per a 50 
persones i dèiem que teníem una bodega. 

Porto tota una vida en el Club, m’ha vist 
créixer en molts sentits. Vaig tenir una bo-

tiga d’esports extrems, donava classes de 
francès, he tingut dos fills, dels quals em 
sento ben orgullosa. Tinc 4 néts i un marit 
que gairebé el podríem posar en el mateix 
sac. Sempre he estat molt engrescada i l’es-
port ha estat un company a la meva vida. 
Ara tinc 70  anys, i tinc força per a no parar 
i gaudir de les meves amigues.

Mercé: La meva germana i jo, hem tingut 
vides molt paral·leles. Com ella ha dit, vam 
estudiar la Liceu Francès i vam acabar ‘Ter-
minale Economique”. Jo vaig jugar a hand-
bol fins als 16 anys en el Club Picadero, da-
vant de l’estadi de l’Espanyol. Desprès vaig 
anar amb els meus pares i la meva germana 
al Club i vaig jugar al Vòlei.

Vaig estar jugant fins una setmana abans 
de casar-me. Recordo que aquell partit el 
disputàvem contra les de Madrid. Es van 
assabentar del meu casament i em van fer 
un comiat de soltera que va ser una boge-
ria. He d’agrair al nostre entrenador que ens 
portava ben rectes, que ens deixés celebrar 
el comiat. A l’endemà tornàvem a Barcelona 
després d’aquella gran festa. 

Desprès de tants anys viatjant, jugant, 
compartint moments, ens queda un gran 
companyonia i grans amigues. L’equip fe-
mení de vòlei encara fa un sopar cada tres 
mesos a Barcelona, on també ve la Roser 
Escolies ja que era la nostra fan número 
1. L’últim sopar el vam fer a finals de juny. 

Suposo que això d’haver viatjat tant per 
l’esport, ha fet que viatgem constantment.  
Jo personalment continuo viatjant amb el 
meu marit. M’encanta anar en moto. 

Maria: Per la meva banda, també m’agra-
da viatjar molt i ho he fet pels cinc con-
tinents. Tant la meva germana com jo 
mateixa, juguem al Bridge i a la Canasta. 
Fa molts anys, vaig portar l’activitat de la 
Canasta al Club de Begues i sempre jugo 
allà.

Trobo bé que l’Hispano faci el torneig fe-
mení, perquè és una forma que el nombre 
de socis incrementin, i que hi hagi més 
gent que jugui a tennis perquè nosaltres 
ens estem fent grans.
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ENTREVISTA La veu del soci

ENTREVISTA A

Joan 
Duran

T ot va començar a l’Hispano, quan 
amb set anys em van fer soci, al ca-
rrer Sardenya, just el costat d’on ara 
és el CE Europa.  Allà fèiem de tot: 

jugar molt, tot tipus d’esport i el que sortís, 
fins i tot teatre. Hi havia pista d’atletisme, un 
petit camp de futbol i de “futbito”, pistes de 
bàsquet, d’handbol, de vòlei, quatre pistes de 
tennis i un frontó polivalent en el qual es juga-
va tant a vòlei com a tennis com es patinava, i 
que, a vegades, especialment en les revetlles, 
es transformava en pista de ball. Durant l’estiu 
una zona annexa de pins, que en dèiem “el 
bosc”, es transformava en càmping improvi-
sat, allà tot era possible.

 L’Hispano estava just entre casa i la 
meva escola, la Laietana, que sota 

l’empara de la UNESCO es feien co-
ses tan extraordinàries per aquella 
època (anys 50),  com fer “d’ama-
gat” l’ensenyament en català o 
permetre que les classes ocasio-
nalment fossin mixtes. La meva 
vida durant molts anys fou casa, 
escola, Hispano i tornem-hi...

En aquell Hispano, com deia, 
fèiem de tot. Vàrem començar 
per lliure a fer tennis en el fron-
tó i després ens afegíem al que 
sortia: atletisme, bàsquet, “fut-
bito” o vòlei.

JOAN DURAN I POU. EXPRESIDENT DEL 
CLUB HISPANO FRANCÈS. SOCI NÚM. 6. 
FARMACÈUTIC AMB FARMÀCIA PRÒPIA. 
PRESIDENT DEL COL·LEGI DE FARMACÈU-
TICS DE BARCELONA DURANT 14 ANYS, 
PRESIDENT DEL CONSELL DE COL·LEGIS 
DURANT 4 ANYS, VICEPRESIDENT DE 
L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE 
CATALUNYA I BALEARS. EN L’ÀMBIT DE 
L’ESPORT, VICEPRESIDENT DE LA FEDE-
RACIÓ ESPANYOLA DE VOLEIBOL DES DE 
1980 FINS AL 1984. MEMBRE DE LA FE-
DERACIÓ ESPANYOLA DE TENNIS DES DE 
L’ANY 1986 AL 2004 COM A PRESIDENT 
DEL COMITÈ JUVENIL. EN AQUEST TEMPS 
VA SER MEMBRE DE LA FEDERACIÓ IN-
TERNACIONAL DE TENNIS I TAMBÉ DE 
L’EUROPEA.
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L’Hispano va ser pels que vivíem en aquella 
zona un oasi privilegiat i el punt de trobada. A 
mi em va marcar per a vincular la meva vida 
amb l’esport, primer al tennis, i després al 
vòlei i un altre cop al tennis. 

Els que vàrem tenir el privilegi de gaudir-lo, 
hem de recordar en Jordi Hebrard, (perquè 
ni el Club ni el vòlei català es poden entendre 
sense ell), va ser capaç de canalitzar les nos-
tres energies cap al món del vòlei. El que va 
començar com una aventura més, es va con-
vertir en una addició a on pràcticament tota 
la generació de joves vàrem abocar temps i 
energia. Va ser escola de formació en valors 
com solidaritat, esperit d’equip, mètode, lluita 
“fair play” i superació. Recordo molt la màxi-
ma “saber perdre i sobretot guanyar amb cer-
ta naturalitat”. Vàrem arribar a ser campions 
de Catalunya i d’Espanya guanyant la “Copa 
del Generalísimo”. Anàvem tant per davant 
d’altres clubs, que l’any 1968, la final de la 
copa la vàrem jugar l’equip A contra  el sub 20 
del nostre mateix Club. Cal recordar que aque-
lla època, en la que l’esport era bàsicament 
“amateur”, l’Hispano amb bastant freqüència 
jugava com a campió de Lliga espanyola la 
Copa d’Europa. I això, en una època de fronte-
res i país tancat ens va donar l’oportunitat de 
veure un món diferent, obert i lliure. L’Hispano 
era el referent en vòlei, com ho era la “Penya” 
en Bàsquet o el Granollers en handbol.

El gran canvi del Club, va tenir el seu origen 
en una operació llampec (segurament de dub-
tosa legalitat urbanística) que ens va abocar 
a deixar el carrer Sardenya i fer un club nou; 
a on ara som. Va ser un autèntic trencament, 
perquè d’una banda el nucli fort de fundadors 

van abandonar el Club (bàsicament antics 
alumnes del Liceu Francès), i d’altre, per-
què molts dels socis de l’entorn de l’an-
tiga instal·lació tampoc varen seguir. De 
manera que ens vàrem trobar amb unes 
instal·lacions noves que ni de bon tros 
donaven resposta a les activitats que fins 
aleshores es feien en el Club juntament 
amb una pèrdua i un canvi de la base so-
cial. El vòlei fins aleshores referent del 
club es va haver “d’exiliar” i havíem d’en-
trenar i jugar lluny del Club. A poc a poc, 
el club va anar agafant un nou sentit. El 
vòlei d’alta competició va acabar aquest 
exili, emigrant fora del club i l’Hispano va 
deixar de ser el referent del vòlei català. 
Només d’aquella època primera va que-
dar el Bàsquet femení que va resistir uns 
quants anys més, de la mà de l’incansable 
Enric Prat i la seva dona, la Núria Armen-
gol. També va quedar un petit residu de 
vòlei en categories de formació, primer de 
la mà d’en Salvador Navès i després d’en 
Jordi Hebrard.

Quan em vaig implicar en les tasques direc-
tives, entrats els anys 80, sota la presidència 
d’en Jaume Llauradó, es va intentar reorga-
nitzar les activitats competitives del club  i 
després d’uns anys d’esforç i ja com a pre-
sident del Club, vàrem recuperar el vòlei per a 
competir a primera divisió gràcies a una bona 
esponsorització. Ens vàrem mantenir a divisió 
d’honor tant de nois com de noies. Finalment 
però, amb la concessió, tan beneficiosa per 
a la ciutat de l’Olimpíada, es va imposar un 
model definitivament professionalitzat i es 
va haver de renunciar a mantenir-se a l’alta 
competició i això va ser el principi de la fi de 
l’Hispano com entitat poliesportiva.

Aquell esforç de reorganitzar l’activitat com-
petitiva va tenir els seus resultats en el ten-
nis. Vàrem “remodelar” l’escola de tennis, 
fet que ens va posar com a referència for-
mativa a Catalunya. Després de molts anys 
de brega, l’Hispano fins aleshores un club 
discret en l’àmbit tennístic, es va convertir 
en el referent en categories sub 18 i va mar-
car un model en el camp de la formació. Al 
punt, que em sembla que va ser l’any 87 
que vàrem quedar campions de Catalunya 
d’alevins, infantils, cadets i juniors! Va ser 
històric i durant força temps l’Hispano va 
ser el “model d’escola de Club”, copiat pels 
grans clubs de Catalunya. Naturalment, no 
ens vàrem poder plantejar que aquells nois i 
noies sorgits de l’escola poguessin seguir la 
seva trajectòria dins del Club, però d’aque-
lles fornades van sortir un bon grapat de 
jugadors i jugadores que fins i tot van estar 
en el circuit professional, l’Alex Bragado, el 
“Juanse” Martínez, el Germán Puente, el 
Beto Martín, la Gisela Riera, són noms que 
ara em venen al cap però segur que me’n 
deixo una colla.
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NOTÍCIES

TORNEIG ITF

H
em superat amb escreix el nostre 3r 
Tournament Women World Winner, 
“1r Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona Gran premi FIATC Asse-

gurances” que es va celebrar a les nostres 
instal·lacions del 10 al 18 de juny del 2017. 
Han estat mesos d’un treball conjunt. Conse-
cució de patrocinadors de primer nivell per 
compensar totes les despeses, tenir enlles-
tits els vestuaris a temps, inclusió del nostre 
torneig dintre dels actes de commemoració 
del 25è aniversari de les Olimpíades, apostar 
pel tennis femení i ser un Club de referència 
per aconseguir el torneig amb més dotació 
econòmica de Catalunya i de l’Estat Espan-
yol, tenir la distinció “1r Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona” atorgat per l’Ajuntament 
de Barcelona. Tot això, ha fet que mitjans de 
comunicació d’arreu del món hagin parlat de 
nosaltres, sense oblidar la magnífica presen-
tació del nostre torneig al Village del Godó el 
dia 27 d’abril d’enguany. Setmanes més tard, 
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NOTÍCIES

el Futbol Club Barcelona ens va obrir les por-
tes i vam tenir l’oportunitat de presentar el 
torneig amb la presència del seu president 
Josep Maria Bartomeu. 

La Daniela Seguel va ser la guanyadora del 
“1r Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, 
Gran premi Fiatc Assegurances”, després 
d’una esgotadora final de 3h i 17 minuts  a 

30ºC.  El gran partit va estar lidiat per l’Aman-
dine Hesse (202 ranking WTA) i la Daniela Se-
guel (221 ranking WTA). Un partit molt igua-
lat, on després d’una hora i 12 minuts de joc 
en el tercer set, la Daniela Seguel va guanyar 
i es va anotar el tie break per 7-3, heretant 
el campionat a la francesa guanyadora l’any 
anterior, Óceane Dodin el 2016. 

Per a la Daniela Seguel, és el campionat més 
important que ha guanyat a la seva carrera 
esportiva i li va dedicar al seu pare, mort 
mesos enrere en les pistes de tennis del seu 
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NOTÍCIES

país natal mentre disputava un altre torneig. 
Un campionat emocionant que va dedicar al 
seu pare. Per a la Daniela Seguel, és el trofeu 
número 13 dintre del quadre individual. 

La Silvia Soler-Espinosa i la Montserrat Gon-
zález han estat les campiones de dobles, 
després d’imposar-se a  la Julia Gushko i la 
Priscilla Hon en la pista Central durant 75 mi-
nuts en dos sets, 6-4 i 6-3.

Com cada any, som un Club responsable i 
amb cor. A l’igual que en l’edició anterior, van 
venir nens i voluntaris de la Casa dels Xuklis a 
passar un dia amb nosaltres per poder gaudir 
de les instal·lacions i del torneig. 

Un cop finalitzat el torneig, el nostre Club 
torna a la normalitat, però amb l’objectiu de 
tornar a apostar pel tennis femení i fer realitat 
la quarta edició del torneig l’any pròxim.

Agrair des del Club tot el suport als recull-pi-
lotes, voluntaris per a fer possible el torneig, 
treballadors de l’Hispano per totes les hores 

Torneig ITF 

de feina, als abonats i als socis per la com-
prensió en un moment tan important per a 
tots nosaltres. 
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Espai Solidari

PRESIDEIX LA SEVA PRÒPIA FUNDACIÓ SENSE 
ÀNIM DE LUCRE ARRELADA ALS BARRIS DE 
VERDUM-ROQUETES. UNA “HISTÒRIA DE 
BARRI” QUE NEIX A PARTIR DEL 1976 QUAN 
VA SER DESTINAT A LA PARRÒQUIA DE SANT 
SEBASTIÀ, AL VERDUM.
EL SEU PARE ERA ENGINYER, I EN CASAR-SE 
AMB LA MARE VA ANAR A INSTAL•LAR UNA 
FÀBRICA TÈXTIL A VIZNAR (GRANADA). PER 
AIXÒ, VA NÉIXER A GRANADA I VA VENIR A 
VIURE A BARCELONA QUAN TENIA 4 ANYS. 
ELS SEUS CINC GERMANS I ELL ANAVEN ALS 
MARISTES I LA SEVA GERMANA A L’INSTITUT 
FRANCÈS.
LA SEVA AFICIÓ ÉS CÓRRER MARATONS I 
CURSES. PER CULPA D’UN ACCIDENT DE 
MOTO, QUE ARA FARÀ UN ANY, NO CORRE. 
ARA NEDA I CAMINA. 

L
a religió és una manera de veure la 
vida. No l’única, ni tampoc la verta-
dera, és la meva experiència. A mi 
em va semblar la millor manera per 

a relacionar-me amb la gent i tinc la meva 
manera d’entendre l’evangeli. De petit ja 
vaig tenir intencions vocacionals que es 
van definir i concretar als 21 anys. Tornaria 
a ser capellà. El meu pare em va aconse-
llar en primera instància acabar els estudis. 
Ells no eren molt practicants ni religiosos. 
Gràcies a la moguda de la renovació catòli-
ca i el curset de cristiandat, vaig tenir una 
experiència amb la fe i la vaig viure amb 
normalitat fins al dia d’avui.

En el carrer Diputació em van ordenar ca-
pellà l’any 1975. Un any després em van 
encomanar a la parròquia de Verdum, per-
què el capellà que hi havia abans festejava 
amb una mestra i feia anys que volia ca-
sar-se. És un bon amic. Durant molts anys 
feia missa diària i ara,  des de fa 18 anys, 
el temps que estic a la Trinitat, faig missa 
els diumenges. És una missa natural. Som 
unes 50 persones i a la missa del migdia 
venen unes noies joves que canten i ani-
men molt. 

Haig de repartir molt bé el meu temps, per-
què hi ha gent molt necessitada. Així que 
em divideixo entre els nens dels barris i el 
meu voluntariat amb les presons. Vaig co-
mençar a anar a les presons als anys 70. 
La nostra missió era facilitar la sortida de 
la presó, oferir feines i reconduir-los. Estic 
content perquè he pogut comprovar durant 
tots aquests anys que el procés de recu-
peració ha anat millorant. La meva opinió 
i experiència, és que els sistemes peniten-
ciaris han millorat molt. Avui dia, dintre de 
les presons hi ha mestres, psicòlegs i molts 
voluntaris que creiem que la rehabilitació 
és possible. La meva feina no és fer de 
psicòleg ni de tècnic, sinó complementar 
la feina que fan els professionals. Com a 
capellà i persona vull donar i oferir espe-
rances de futur a la gent. 

Però per això és necessari que puguin fer 
un procés i la realitat és que no és fàcil ni 
sempre possible. Per exemple, quina és la 
realitat? En els anys 70, el 97% dels presos 
eren persones espanyoles immigrades. Ac-
tualment, el 85% són estrangers. Faci vostè 
mateix la seva pròpia opinió.

Moltes persones em pregunten si conec els 
delictes, el perquè estan dintre o quin delic-
te han comès. No em fa falta saber res més 
que la bona voluntat del canvi. Les persones 
no som el que fem només malament, som 
la suma de tot, i hem de recordar que tam-
bé hem fet coses bones en algun moment 
de la nostra vida. Normalment, el personal 
i les lleis identifiquen la persona al delic-
te. Alguns nois i noies em diuen, “soy un 
delincuente, un toxicómano”. Ells mateixos 
cauen en aquest estat. M’agradaria que la 
gent entengués la dificultat de solució del 
problema. Què vull dir amb això? Que no és 
suficient el consell que els hi donem. Han 
de sentir-se estimats i acceptats i potser, 
així experimentaran que ells també poden 
estimar i ser persones. 

També dedico molt de temps als nens del 
barri. Si no cuidem al joves, molts d’ells 
acabaran a les presons. La meva opinió és 
que si no volem que la gent estigui empre-
sonada cal que tinguin un mínim: treball i 
educació. Encara que crec que no es fa tot 
el possible amb la infància i especialment 
amb la joventut (reconec que s’ha de tenir 
paciència i confiar en ells). Des de la fun-
dació ens aboquem als nens i adolescents. 
En l’estiu intensifiquem l’atenció a la infàn-
cia. L’escola cobreix moltes vessants però 
per exemple, a l’estiu no van a l’escola i 
molts pares troben feina durant aquests 
mesos. Perquè els nens no es quedin sols, 
nosaltres fem aquesta atenció i cobrim la 
majoria de les hores mitjançant casals on 
fan molt esport i música. Haig d’agrair que 
tenim molt voluntariat i cobrim una mitja de 
250/300 nens diaris.

Si parlem de la nostra feina en els adoles-
cents i joves,  intentem que acabin l’ESO, 
crear hàbits de treballar,  perquè tinguin un 
futur més prometedor i trobin feina.

La meva opinió com a ciutadà del món 
respecte a la religió és oberta. Hem d’ac-
ceptar els canvis. La religió no ha de ser 
forçada. No podem fer esplais si a canvi 
venen a catequesi. Hauria de ser al revés. 
La vida és molt llarga i a qui li interessi 
la fe, ja ho farà quan ho senti de cor. No 
tothom ha d’anar a missa a l’igual que 
no tothom és del Barça. Però com he dit 
abans, és la meva opinió, no és la paraula 
de Déu ni la paraula de l’església.

ENTREVISTA A

Pare
Manel
(Capellà de la parròquia Verdum,
i president de la fundació privada Pare Manel)
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ENTREVISTA La veu del metge

Dr. Miguel
Ángel Gil 

Arnal

OFTALMÒLEG.  TREBALLA A L’HOSPITAL 
DE SANT PAU DE BARCELONA. LA SEVA 
CONSULTA PRIVADA ES TROBA AL PAS-
SEIG DE MARAGALL, 400. DURANT ANYS 
HA DONAT CLASSES A LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), ON 
VA CONÈIXER LA SEVA DONA. COL·LA-
BORA EN CONGRESSOS A NIVELL IN-
TERNACIONAL. FA UNA TASCA D’INVES-
TIGACIÓ AMB  GOAPI (GRUP D’ÒPTICA 
APLICADA I PROCESSAMENT D’IMATGE) 
DE LA UPC, I D’ACÍ A POC TEMPS, LLE-
GIRÀ LA SEVA TESI DOCTORAL SOBRE 
LENTES INTRAOCULARS MULTIFOCALS.
PERSONA DINÀMICA QUE ENTRE CON-
GRÉS I FEINA, TREU TEMPS PER A 
VIATJAR AMB LA SEVA FAMÍLIA. PARE 
DE TRES FILLS. ELS SEUS DOS FILLS 
GRANS EMBOGEIXEN PER LA CULTURA 
JAPONESA. L’ANY QUE VE FARAN L’ES-
CAPADA AL JAPÓ PER A FER REALITAT 
ELS SEUS SOMNIS.

E ls doctors sempre recomanem fer 
esport i hauríem de donar exem-
ple! En el meu cas havia practicat 
tota mena d’esports, però quan 

vaig començar la carrera de medicina, ho 
vaig deixar. Em vaig retrobar amb l’esport 
fa set anys.

En aquelles dates, no coneixia el Club. 
Vaig tenir la sort de què la dona del Sr. 
Portas, l’Anna Soy, que era pacient meva, 
em va recomanar venir a l’Hispano. Me-
sos més tard, ja era soci i amb ganes 
de jugar al tennis, però gairebé no sabia 
jugar. Quina va ser la solució?, en Jau-
me Herrero em va aconsellar fer classes 
amb  l’Hèctor Calvo, complementat amb 
les classes del Josep Maria Garcia i Ma-
ranges. De mica en mica, vaig aprendre 
a passar boles i em vaig inscriure en el 
torneig de l’amistat que organitza l’Elíes 
Gámez. Recordo la bona acollida i el bon 
ambient que es respirava. De fet, a banda 
de l’esport, també valorava la qualitat hu-
mana dels seus socis.  Gent molt variada, 
cadascú amb les seves vides i això dóna 
la possibilitat d’establir relacions inter-
personals.

ENTREVISTA A
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Una de les meves aficions és la lectu-
ra. Sóc un lector acèrrim. De jove llegia 
de molt a prop i sota males condicions 
d’il·luminació, tantes vegades  ho vaig 
fer que la vida em va premiar amb una 
miopia. Així que anys després, la miopia 
s’ha convertit en una de les meves es-
pecialitats.

Encara que no ho sembli perquè l’ull és 
molt petit, hi ha diverses especialitats 
(retina, glaucoma, estrabisme, pol ante-
rior...).  La meva activitat principal és la 
part anterior de l’ull, trasplantaments de 
còrnia, cirurgia refractiva (miopia, astig-
matisme, hipermetropia) i cirurgia de ca-
taractes.

Aprofitant que avui tenim l’oportunitat 
d’entrevistar al nostre consoci i doctor, 
li demanem que ens comenti una sèrie 
de recomanacions a tenir en compte.

Consells de salut ocular: 

• Per als més petits: per evitar l’ambliopia 
(ull gandul), és important fer una revisió a 
l’any, als tres anys i als sis anys per de-
tectar i tractar a temps qualsevol problema 
ocular. 

• En persones adultes: com a norma gene-
ral s’hauria de fer un control amb l’oftal-
mòleg cap als 40 anys, l’edat del debut de 
la presbícia (vista cansada), per  detectar 
i tractar glaucoma o d’altres malalties que 
poden passar desapercebudes.

Si ets miop o diabètic hi ha més risc de 
tenir problemes de retina i s’ha de fer un 
seguiment de més a prop. 

• En la gent gran: quant hi ha pèrdua de 
visió, s’ha de fer control per descartar ca-
taractes o DMAE (degeneració de la mà-
cula deguda a l’edat), avui en dia tenen 
tractament. 

La meva 
professió 

m’apassiona. 
No m’importa 
cancel•lar o 

deixar qualsevol  
activitat d’oci

si haig de 
finalitzar algun 
tema de feina.” 

“
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Remodelació 
vestuaris

D
es de les últimes petites 
remodelacions dels vestidors per 
a les Olimpíades de Barcelona 92, 
i d’això ja en fa 25 anys, no s’havia 

afrontat una adequació de les antigues 
instal·lacions. És per això que el Club 
s’ha vist en la necessitat d’actuar a fons 
amb l’objectiu d’adequar els vestidors. 
El Club ha fet un gran esforç econòmic 
per a poder efectuar aquesta obra sense 

que això causi cap cost al soci. El nostre 
vicepresident, consoci i arquitecte, l’Ignasi 
Colomé ha estat al capdavant d’aquesta 
remodelació. 

Les obres dels vestuaris han estat globals i 
en aquest petit article volem fer cinc cèntims 
de la feina i dificultat que ha portat. 

Tant l’accés com el control de pistes, 
els vestidors femení i masculí han 
estat remodelats íntegrament. Des dels 

revestiments de paraments verticals i 
horitzontals amb gres porcelànic fins al 
mobiliari, unificant els diferents tipus de 
taquilles que hi havia amb unes d’acabat 
fenòlic, dignificant així tot l’espai.

La zona de dutxes s’ha concentrat en 
un sol sector de peus nets evitant el 
creuament amb la zona d’inodors, fent 
complir així les exigències de Sanitat per 
aquests tipus d’instal·lacions.

VESTUARIS
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On s’ha fet major incidència és en la 
millora de les instal·lacions, canviant 
la xarxa de sanejament, la instal·lació 
d’aigua sanitària, la instal·lació elèctrica 
i d’il·luminació, renovant la calefacció i 
climatitzant els vestidors.

Donada la precarietat de l’edifici s’han 
hagut de reforçar els forjats estructurals, 

reparar les cobertes i en menor grau 
endreçar les façanes pintant i substituint 
les peces de ceràmica vidriada en mal 
estat. També s’ha recuperat el rellotge de 
façana de bon record per als socis més 
veterans.

Volem agrair com a direcció facultativa 
a tots els socis la seva paciència durant 

aquest quatre mesos, per la utilització 
dels vestuaris del camp de futbol. Així 
com la bona predisposició del personal 
del Club enfront la feina que ha generat 
aquesta remodelació.

Esperem que els nous vestidors del 
nostre Club satisfacin les expectatives 
que durant tants anys s’ha reclamat.
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Josep
Maria Salas

ENTREVISTA A VA SER SOCI L’ANY 1958. VA DEIXAR EL 
NOSTRE CLUB QUAN ELS SEUS AMICS ES 
VAN APUNTAR AL CLUB TURÓ. ANYS MÉS 
TARD, EL SEU GERMÀ TAMBÉ VA SER SOCI. 
DESCOBRIREM QUE EL SEU GERMÀ I ELL 
VAN TENIR GAIREBÉ VIDES PARAL•LELES, 
VIVINT EN EL MATEIX EDIFICI, FINS A TENIR EL 
MATEIX NOMBRE DE FILLS. 
ESTIUEJAVA A LA GARRIGA, ON VA COMENÇAR 
A JUGAR A TENNIS EN EL CASINO DE LA 
GARRIGA. DESTACAVA EL SEU FILL ENRIC, ON 
HO GUANYAVA TOT.
HOME AMB GRAN ENTUSIASME I VIATGER. ENS 
EXPLICA ANÈCDOTES MOLT DIVERTIDES DE 
QUAN VIATJAVA SOL, EL QUE DENOTA UN GRAN 
SENTIT DE L’HUMOR QUE MAI S’HA DE PERDRE. 
SEMPRE QUE VIATJAVA A L’ESTRANGER 
RECORDA QUE PORTAVA XOCOLATA PERQUÈ 
A CASA SEVA EREN MOLT LLAMINERS. EL SEU 
CAVA PREFERIT ÉS EL RECAREDO. 
COM A COSTUM, ES GUARDA ELS SUCRES 
FINS QUE VA DESCOBRIR, GRÀCIES A LA 
SEVA DONA, QUE 1 KG DE SUCRE COSTAVA 
25 PESSETES. QUAN LI PORTEN EL SEU CAFÈ, 
VEIEM QUE AGAFA EL SUCRE DE L’HISPANO DE 
RECORD. TAMBÉ EL PODEM DESCRIURE COM 

UN HOME AMB GRAN SENSIBILITAT QUAN 
ENS COMENTA, QUE LI AFLOREN LES 
LLÀGRIMES AL SENTIR ‘MADAMME 
BUTTERLY” I LA “BOHÉME”, ENTRE 

D’ALTRES. 
ENS PROMET QUE EL PRÒXIM DIA QUE ENS 
VINGUI A VISITAR, ENS PORTARÀ MADUIXES 
MACERADES. LES ESPEREM AMB EL MATEIX 
ENTUSIASME COM TORNAR-LO A VEURE I 
PODER GAUDIR D’UNA BONA CONVERSA.

Recordant l’Hispano
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Entrava a l’Hispano només creuant el 
carrer Providència. A la cantonada hi 
havia un petit foradet i em colava per 
allà. Era la meva drecera.

Vivia més temps al Club que a casa. Sempre 
he fet esport. Llavors em vaig casar i l’únic 
esport que feia era estar casat amb la meva 
dona, que és un esport molt maco. Conforme 
anàvem tenint fills, la meva dona anava por-
tant-los cap a l’Hispano Francès. 

El meu fill gran, l’Albert, jugava molt bé al 
tennis. Ell era esquerrà i molt bo. De tal ma-
nera que el volien entrenar.

El meu germà i jo vivíem a la mateixa escala 
i quan ell sortia cap al despatx, que el teníem 
al segon pis, i sentia que ell baixava, jo l’es-
perava per explicar-nos coses i anàvem junts 
a l’Hispano.

El meu germà tenia, i encara té, una caldere-
ria que ha crescut, fins al límit que ara estan 
en uns terrenys de les Franqueses i un altre 
terreny a Brasil. Jo, per la meva banda, vaig 
organitzar una empresa de construcció de 
maquinària tèxtil. 

El seu germà també jugava a tennis, encara 
que jo tenia més estil. No fèiem parella, jugà-
vem un contra l’altre. 

Cadascú per la seva banda, vam tenir una 
vida igual. El meu germà va tenir una nena i al 
cap d’un any jo també en vaig tenir una. Des-
prés el meu germà va tenir un nen i passat 
un any, jo també. Així fins que, el meu germà 
va tenir una nena i un altre nen, i nosaltres 
també. Vam tenir dues nenes i dos nens.

Van deixar de ser socis de l’Hispano quan els 
meus amics van anar al Turó i els amics del 
meu germà van anar al tennis de La Salut.

Vaig fer les pràctiques de la mili a Mataró i 
allà vaig conèixer a un home molt trempat. 
Vam estar parlant i els dos ens vam casar el 
5-5-55. És una data molt fàcil de recordar, oi? 

Una anècdota del meu caràcter és que es-
tant amb un company de la mili, el tinent es 
va pensar que parlàvem d’ell i va entrar: “Ya 
estoy harto de que me critiquen!” I li vam dir 
que no parlàvem d’ell. D’altra banda, jo sa-
bia que els tinents vivien en unes casetes 
de fusta i em vaig posar davant de la seva 
porta, vaig picar-hi i li vaig dir: “Le he dicho 
antes que no hablábamos de usted, y si se 
lo cree: Bien.  Y si no se lo cree estoy aquí 
para enviarlo de paseo. Si quiere algo, baje 
conmigo con el machete”, encara sort que 
no va baixar, perquè jo no sabia ni utilitzar el 
ganivet. Així era jo.

En aquesta vida, sempre se li ha de posar una 
mica de sal i pebre. I sobretot si estàs sol com 
va ser en el meu cas, en viatjar a Sevilla. El 
meu fill gran, l’Enric estava allà fent el ser-
vei militar i l’havien d’operar. Vaig anar amb 
jaqueta i corbata. Vaig agafar un taxi fins a 
l’Hospital Militar. Baixant del taxi, miro el cos 
del guàrdia, el miro fixament i veig que em 
diu: Guàrdia a formar!! No sabia qui era jo!! 
Es pensaria que era el coronel primer. Al pas-
sar pel costat vaig dir: Alguna novetat? Va ser 
divertit!!

Sempre que viatjo sol, he de fer alguna cosa 
que es surti de lo normal, de diversió amb 
bona fe.

De jove, jugava al tacatà en el Club Natació, 
que anys més tard es va fusionar amb el Club 
Barceloneta.  Recordo com les mans s’infla-
ven i les havíem de posar dintre de la galleda 
perquè baixés la inflamació.

Als estius, jugava a tennis al Club Casino de la 
Garriga. Llavors, hi havia molta activitat i era 
el punt de trobada de tornejos socials, com 
tennis de taula, bridge, dòmino. De manera 
ocasional, tennis i frontó. 

Déu vos guard que a mi em toqués jugar amb 
una dona com les d’ara…envien cada cas-
tanya i corren!! No em perdo cap partit de 
futbol femení.

“En aquesta vida sempre 
se li ha de posar una 
mica de sal i pebre”



La història del pàdel al nostre Club 
comença anys enrere en un espai on hi 
havia un mini frontó. Com sempre, el 
CEHF va creure en l’oportunitat  d’oferir 
diferents serveis al soci. Es va optar per 
a  condicionar aquell espai i reconvertir-lo 
en la primera pista de pàdel. 

A mesura que el nombre d’abonats ha 
anat incrementant, el Club sempre ha 
estat en moviment i en el mes de març de 
2014 es van inaugurar les tres primeres 
pistes de pàdel. Un any més tard, a finals 
de juny, el nostre Club, ja tenia les 7 
pistes de pàdel actuals.

CEHF aposta pel món de la raqueta. En 
aquest segon número, us presentem 
l’escola i la secció de classes de pàdel del 
Club Esportiu Hispano Francès dirigida 
des de fa tres anys pel Dario Gauna, 
jugador professional amb més de 25 anys 
d’experiència.

En aquest programa oferim un ventall de 
possibilitats per al nou curs i activitats 
destinades a que tothom pugui millorar el 
seu nivell i seguir aprenent.

Juntament amb el seu equip podem 
gaudir de:

• Classes de pàdel impartides per 
monitors titulats. Les classes poden 
ser particulars o grupals, en funció de 
les necessitats d’aprenentatge i de la 
disponibilitat horària.

• L’escola d’adults es compon en grups 
de 3/4 alumnes, i fan que l’aprenentatge 
sigui més econòmic i dinàmic. S’habiliten 
grups d’iniciació, de perfeccionament i 
de competició. L’entrenament s’adequa al 
nivell de joc de cadascun mitjançant una 
prova. 

• Per a la temporada 2017-2018 
disposarem també de grups matinals 
d’alta competició amb entrenament físic 
i psicològic addicional.

• Per als més petits de la casa, hi ha 
escola per a nens en horari de tarda 
distribuïts per edats compreses entre els 
3 als 16 anys.  

•En època estival s’organitzen cursos 
intensius per a nens durant els matins, on 
fan, a més de pàdel, preparació física i 
piscina.

L’escola de pàdel facilita als abonats i 
socis del Club a participar en els diferents 

campionats que es disputen els caps de 
setmana durant la temporada.

Finalment, hi ha la possibilitat d’apuntar-
se als tornejos interns amateurs que 
es van realitzant durant l’any, amb la 
possibilitat i objectiu de conèixer jugadors 
i desenvolupar la capacitat de competició 
en un bon ambient.  
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Escola de Pàdel

ENTREVISTA A
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La veu de la Directiva

Pere 
Yoldi

SOCI NÚM. 34. VICEPRESIDENT PRIMER 
DEL CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCÈS. 
EMPRESARI. CRÍTIC DE CINEMA. CREA-
DOR DE DUES REVISTES: “TERROR FAN-
TÀSTIC” I “KARMA.7”. POSSEÏDOR DE 
LA MEDALLA PER COL·LABORAR EN EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 
FANTÀSTIC DE CATALUNYA. PROMOTOR 
DE LA PRIMERA CONVENCIÓ CATALANA 
DE BRUIXOLOGIA I SIMBOLOGIA QUE ES 
VA CELEBRAR A NÚRIA A NOVEMBRE 
DEL 1972. LA SEVA IMMERSIÓ I PASSIÓ 
PEL CINEMA, L’HA PORTAT A VIATJAR 
PER TOT EL MÓN I VEURE LA MAJORIA 
DELS FESTIVALS DE CINEMA. 
FUNDADOR DE LA PENYA MIGDIA I LA 
PENYA PRIMER TOC. AVUI EN DIA, ÉS 
MEMBRE DE TOTES DUES PENYES.
LA SEVA MÀXIMA: SER HONRAT I CONCRET.

He nascut a Barcelona. Quan jo tenia 
cinc anys, els meus pares es van 
traslladar a la casa familiar de Sa-
badell i tornàvem a Barcelona set 

anys més tard. 

Des de ben petit, sóc una persona inquieta. 
Tant és així, que de ben jovenet, amb 17-18 
anys vaig vendre una bici per comprar un 
bitllet de tren i anar a l’aventura, en concret 
cap a França. Vaig anar a jugar a un equip 
de futbol, vaig treballar, cantava en una ca-
feteria d’època. Tot per guanyar diners i ser 
independent.

La meva tornada a Barcelona va ser arran 
d’una trucada de la meva mare. Pro-

blemes familiars. Així que vaig tor-
nar després d’haver gaudit part 

de la meva joventut a l’es-
tranger.

He tingut pocs 
amors a la 

meva vida. 
Un d’ells, 

la meva 
dona, 

ENTREVISTA A la Carme Peñarroya. La vaig conèixer en 
una festa privada. Textualment: “Em va en-
ganxar”. Així, que ja no vaig viatjar més. Fora 
la idea de marxar a USA, Llatinoamèrica i An-
glaterra. L’amor cap a la meva dona va ser i 
és molt més poderós. L’altra persona, és en 
Josep Maria Garcia i Maranges.

En Llopis, expresident del Club va plegar. 
Necessitàvem un capità. El Sr. Muniesa i 
jo mateix, vam convèncer en Josep Maria i 
gairebé el vam obligar a presentar-se com a 
candidat!! Mai m’ha agradat ni ser el presi-
dent a la meva escala. Avui dia, encara estic 
al seu costat. 

El meu fill, en Xavier Yoldi Peñarroya tam-
bé és soci del Club. El cognom Peñarroya 
és conegut. El meu sogre era dibuixant de 
còmics, un gran dibuixant!! Entre els seus 
personatges, destacaven: Pitagorin, Don 
Pío, Calixto, Gordito Relleno. Va col·laborar 
en moltes revistes i tinc l’orgull de que va 
col·laborar per a la revista que jo editava, 
“Terror Fantàstic”.

La meva feina sempre ha estat una distrac-
ció. Em van fitxar per un tema immobiliari 
i anys després creava la meva pròpia em-
presa, Finques Blanquerna. No tenia prou, 
que gràcies a les meves aficions de cine-
ma i esoterisme, vaig crear una empresa 
de pel·lícules de supervuit i dues revistes. 
La primera va ser “Terror Fantàstic”, de-
dicada al cinema de terror i ciència ficció, 
on col·laborava Terenci Moix i el professor 
Fassman entre d’altres, i la segona revista, 
“Karma.7”, dedicada a temes esotèrics.

Una altra passió meva, és el món de l’es-
port. Fa 45 anys que jugo a tennis i futbol. 
He jugat en competicions tennístiques inter-
nacionals, on vaig ser, sense mereixem-ho, 
el millor classificat del Club. Destacar que 
vam arribar a la categoria d’Or del Campio-
nat de Catalunya per equips. Amb el Josep 
Maria, també vam arribar a una semifinal. 

Quan arribo a l’Hispano, gaudeixo dels 
amics i jugo al dòmino. Per lesions, en 
aquests moments no puc jugar ni a tennis, 
ni a futbol. Però això no vol dir que en breu 
intenti jugar a tot (pàdel, tennis, i al futbol 
si convé). L’esperit de tot esportista és no 
deixar de ser-ho mai.
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Escola de Tennis

El Josep Maria Arenas ha estat i està des de 
l’inici al capdavant del projecte del Club i ha 
defensat innumerables vegades al Club en 
els diferents campionats per equips que ha 
participat.

Amb satisfacció diem també que ha estat sots-
capità de l’equip espanyol de Copa Davis els 
anys 2012-2013.

L’acadèmia està formada per diferents escoles 
que van des de:

• La iniciació a l’esport i el perfeccionament: 
dimarts i/o dijous de 18h a 19.30h i/o dissabtes 
de 9.30h a 11h.

• L’escola de competició: dilluns, dimecres i 
divendres de 18h a 21h.

• L’escola de pre-alta competició: de dilluns a 
divendres de 16h a 19h

• L’escola d’alta competició: de dilluns a dis-
sabte de 9h a 13h.

• Es fan classes particulars per tots els socis 
que volen millorar el seu nivell de tennis .

• Dins les activitats d’estiu, el campus esportiu 
de 9h a 17h per nens i nenes de 4 a 14 anys i 
l’stage de tennis, encapçalen el nostre progra-
ma.

Amb molt orgull i satisfacció podem dir que és 
l’única escola de Catalunya que els alumnes 
que  comencen de ben petits, poden anar fent 
tots els passos fins a convertir-se en jugadors 
professionals, sense haver de marxar o anar a 
acadèmies especialitzades, doncs l’escola del 
nostre Club cobreix amb èxit tot aquest procés. 
Tot això és possible per una metodologia pròpia 
d’ensenyança adaptada als temps que corren, 
on l’alt ritme de joc que marca el tennis avui en 
dia, fa que hàgim hagut de fer els canvis neces-
saris per adaptar-nos i seguir creixent amb èxit.

Abans de l’arribada de PRO-AB, el Club Esportiu 
Hispano Francés, havia destacat per ser un club 
tradicional i per donar sempre importància a 
l’escola de tennis i es van aconseguir diferents 
èxits tant en Campionats per equips com indivi-
duals i van començar jugadors que després van 
destacar en diferents competicions.

Els germans Arrese, l’Álex Bragado, l’Alberto 
Martín, en Josep María Arenas, la Núria Rivas, 
la Mònica Gonzalez, la Alexandra Costa, etc… 
van ser els seus jugadors més reconeguts i van 
aportar al Club molts títols tant en Competicions 
Estatals com Internacionals. Entrenadors com 
el Raúl Hidalgo i el Nemesio Rosco (socis del 
nostre Club), van contribuir a l’èxit de l’escola.

Amb la incorporació de PRO-AB a l’any 2000, 
tots aquests èxits s’han multiplicat i no només 
s’han assolit els importants èxits al tennis base, 
sinó que sense dubte podem afirmar que  l’es-
cola del Club Esportiu Hispano Francés, és l’es-
cola que més jugadors professionals ha acon-
seguit treure a dins i fora de Catalunya.

Els títols més destacats en les etapes de forma-
ció, han estat els següents:

Sandra Soler, campiona de Catalunya Cadet i 
Sots Campiona d’Espanya Cadet

Francesc Montañés, Campió d’Espanya Junior

Albert Montañés, Campió d’Espanya Junior

Carlota Martínez, Campiona d’Espanya Cadet

Carla Suárez, Campiona d’Europa Junior

Roberto Velilla, Campió Catalunya Cadet

I a part de tots aquests èxits assolits en 
aquestes categories, tenim els jugadors 
professionals que han arribat a estar entre 
els 100 millors del món i que la majoria 
s’han format amb nosaltres en edats juve-
nils i d’altres han confiat en nosaltres per 
donar un pas més endavant a les seves 
carreres.

L’acadèmia PRO-AB és la responsable 
de l’escola de tennis del nostre Club 
des de fa més de 17 anys. Ha estat i 
és una escola referent dins del món 
del tennis a nivell català, espanyol i 

internacional. Està dirigida per dos 
dels entrenadors més reconeguts 
en el món del tennis, en Josep 
Maria Arenas (soci del nostre Club 
des de fa 35 anys) i en Xavier Budó.

Marcel Granollers, Nº 19 ranking mundial Albert Portas, Nº 19 ranking mundial
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Volem agrair al Club Esportiu Hispano Francès per la confiança depositada en nosaltres. A tots els socis, al seu recolçament i per 
suposat als jugadors, que segueixen dipositant en nosaltres la seva evolució. Seguirem treballant perque el Club segueixi essent 
una forja de campions.

Albert Montañés, Nº 22 ranking mundial

David Marrero, Campió Masters Dobles

Roberto Carballés, Nº 95 ranking mundial

Laura Pous, Nº 60 ranking mundial

Carla Suárez, Nº 6 ranking mundial

Paula Badosa, campiona Roland Garros Junior



Sempre he estat molt arrelat al món 
de tennis. La meva àvia, la Montse 
Bachs ja jugava als equips femenins 
de dobles i la meva mare va ser una 

jugadora bastant destacada de l’Hispano. Va 
guanyar durant molts anys el social del Club. 
També va ser campiona de segona i de tercera 
categoria de Catalunya. 

Per contra, el meu pare va començar a jugar 
amb 30 anys i encara que no era un crack din-
tre de la pista, si que ho era per donar ambient, 
espectacle i emocions junt amb el Manolo Gon-
zález en els socials de veterans del Club.

D’ençà que vaig néixer fins als 13 anys vaig 
estar jugant aquí, després em va fitxar el Tennis 
de la Salut, però encara i així, segueixo venint 

com a soci per veure a grans amics i en 
memòria al meu pare perquè és com si 

encara visqués aquí.

Recordo els meus començaments de 
tennis amb el Raúl Hidalgo, el Neme, 
el Fede Fuster, el Rogelio Giménez, 
el Xavi Alujas i en Ricard Bordàs, tots 

ells grans persones que em van donar 
grans valors en l’època en què l’escola 

de tennis del Club era molt important.

Vaig tenir molt suport de la FCT abans 
de ser professional, ja que entrenava 
assíduament des dels 9 anys fins als 
18 anys. Havien d’anar gairebé cada 
dia, jo vivia al Guinardó i era petit. La 
solució que vam trobar era anar en taxi 

amb la Susana Carreras i el Javier Sánchez Es-
trada que també eren socis de l’Hispano. Crec 
que vam fer això durant dos anys. Després ja 
anava en autobús. 

En el meu cas la FCT em va becar, però no sem-
pre pots tenir aquestes ajudes i trobo molt bé 
que l’Hispano aposti per a fer un gran torneig de 
tennis femení. Crec que la gent no és conscient 
de les despeses de viatges que suposa anar 
a competir a qualsevol lloc que no sigui casa 
teva, sense tenir ajudes o patrocinadors. Fer un 
torneig a casa nostra, significa oportunitat per a 
les nostres tennistes.

La vida del tennista és una vida d’agraïments. 
No hauria arribat sense ajuda de moltes per-
sones. Haig d’agrair molt a en Jordi Arrese que 
em va entrenar quan vaig sortir de la FCT. Des-
prés he tingut altres entrenadors com en Marco 
Tavelli, en Jordi Vilaró, el Gabriel Urpí i el Marc 
Gorriz.

Ara treballo al Tennis de la Salut com a director 
de l’escola de competició. Intento transmetre 
els valors de la meva carrera tennística. Uns 40 
-50 nens entrenen cada tarda de 16h a 19h, per 
a poder competir en tornejos a nivell nacional. 
De vegades els alumnes de la meva escola es 
troben competint amb els de l’escola de l’His-
pano arreu de l’Estat Espanyol. 

Actualment el meu dia és molt variat. Estic amb 
els meus fills tot el temps que puc, pel matí em 
dedico al món de la psicologia, a les tardes a la 
meva feina com director esportiu del Club Ten-
nis de la Salut i de tant en tant, faig de comen-
tarista a Teledeporte. 

La vida del tennista pot acabar, però la meva 
vida està plena d’aficions i de nous reptes. Si 
parlo de les meves aficions, m’agrada jugar al 
futbol, pàdel, fer snorkle amb el meu germà 
Orlando que viu a Eivissa i quan estic a casa 
m’agrada estar tranquil veient sèries. Per aca-
bar, una de les fites que he aconseguit fa poc va 
ser acabar la carrera de psicologia i finalitzar un 
màster en gestió esportiva. 
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Tennis

TENNISTA PROFESSIONAL DE L’ANY 1996 
FINS AL 2010. DURANT MÉS DE 12 ANYS VA 
ESTAR DINTRE DELS 100 MILLORS JUGADORS 
DEL MÓN, ARRIBANT  A SER EL NÚMERO 34 
DE L’ATP. L’ANY 2006 PATEIX UNA LESIÓ DE 
COLZE I ABANDONA DEFINITIVAMENT EL 
TENNIS A L’EDAT DE 32 ANYS. 
A L’ÀMBIT JUNIOR VA GUANYAR TOTS ELS 
CAMPIONATS D’ESPANYA DE LA SEVA EDAT 
I ALGUNS D’EUROPA, SENT UNA DE LES 
FIGURES DEL TENNIS MÉS DESTACADES DEL 
NOSTRE PAÍS. 
CAMPIÓ DEL ROLLAND GARROS JUNIOR I DE 
L’ORANGE BOWL  L’ANY 1996.
GUANYADOR DE LA COPA DAVIS AL 2002. AL 
2004 FORMA PART DE L’EQUIP GUANYADOR 
DE LA MATEIXA COMPETICIÓ. 
EN 2002 GUANYA AL LLEYTON 
HEWITT QUAN ERA NÚMERO 
1 I EN 2001 GUANYA A PETE 
SAMPRAS.  TAMBÉ HA 
GUANYAT A EN MOYÀ, 
EN FERRERO, EN 
COSTA. 

ENTREVISTA A

Beto Martin Magret
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Notícies Club

A quest campionat  anomenat  
“La Pinya” té una llarga trajec-
tòria al nostre club.  No recordo 
l’any en què es va instaurar però 

ha passat per diferents responsables que 
han tingut la bona voluntat de portar-ho a 
terme i preocupar-se de què cada any es 
pugui celebrar. Si mirem enrere, trobarem 
una llista de persones que en el seu dia 
es van fer responsables d’aquest campio-
nat, el Sr. Paco Sánchez, el Sr. Francesc 
Tarragó (responsable de posar-li el nom al 
torneig “La Pinya”, com unió de les perso-
nes que participen), el Sr. Jaume Ruiz i en 
els darrers 5 anys, he sigut jo qui ja agafat 
aquest repte. 

És un campionat de tennis de dobles que 
es juga des del desembre fins a l’abril. 
Tothom té cabuda i està obert tant a ho-
mes com a dones, tots socis del Club. Una 
vegada s’ha pagat la inscripció que dóna 
dret al trofeu i al dinar de cloenda fem el 
sorteig de les parelles i de grups, ja que 

Campionat la Pinya

Equip A femení Campionat de Set Ball 
Són l’equip de tennis femení dels dimarts, cate-
goria ‘A’ del campionat del Set Ball. Fa 40 anys 
que es va formar aquest equip, i des de llavors, 
que han estat jugant els dimarts en les instal·la-
cions del CEHF. 

En el campionat del Set Ball, es juguen cinc 
partits, dos individuals i tres dobles.

En tots aquests anys han perdut alguna juga-
dora (la Dolors, la Montse, la Pilar), i s’han anat 
incorporant altres dones d’un gran nivell.

Tots els dimarts fan pinya, dinen juntes i quan 
tenen la sort de guanyar 5-0, la capitana con-
vida a cava. 

A l’acabar la temporada fan sortides d’equip de 
diverses temàtiques. Totes elles estan molt ben 
avingudes i com tot jugador que porta l’esport 
dintre del seu cor, el fair play és el seu lema. 

tenim el grup A i el grup B depenent del 
nivell. Si us animeu, el dia oficial de jugar 
és el dimecres!! I volem que tots els socis 

sàpiguen que estem molt orgullosos de l’en-
vejable ambient com podeu veure a la foto-
grafia del dinar de cloenda.
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Notícies Club

1r Torneig Solidari De Pàdel
EL CEHF va celebrar el dia 21 d’octubre el 
1r Torneig Solidari de Pàdel a favor de La 
Casa dels Xuklis, entitat gestionada per 
l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Catalunya).

En paral·lel, els jugadors de tennis van fer 
un torneig sota la supervisió del Delegat 
Esports, amb l’afany de passar una bona 
estona al Club i recaptar  més fons per als 
nens i els seus familiars.

Volem agrair a IVSIBERICA, CONSUM, 
AURUM FRUITS, BIGFINE, al nostre RES-
TAURANT per la gran paella. I com no al 
Toni Duch i al Diego Hidalgo per la seva 
dedicació!!

El gran èxit d’aquesta convocatòria va fer 
que participessin més de 100 jugadors i 
unes 130 persones van menjar l’arròs. Els 
beneficis recaptats per les inscripcions, 
els tiquets de la paella, les guardioles, i el 
merxantatge dels seus productes,  han es-
tat de més de 4.500 euros. Quantitat que 
anirà íntegrament a aquesta associació. 

Després d’aquest èxit, us esperem a la 
convocatòria del 2018. Comptem amb tot 
el vostre recolzament!!

Fem Club, Fem Vida!!
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Recepta de Cuina

CUA
DE 
BOU
AL
VI
• 400 gr de cua de bou

• 1 ceba

• 1 pastanaga

• 1 pebrot

• 1 dl d’oli

• 1 l. de vi blanc

• 2 l. d’aigua

• 100 gr. de sucre

• Sal

• Pebre

Posar al forn la cua de bou durant 30 
minuts a 180 graus.

Fer la salsa amb les verdures,  reduir-ho 
amb el vi i el sucre. 

Afegir una mica d’aigua i triturar la salsa.

Per últim, afegir la cua de bou i coure a 
foc lent un mínim de tres hores i mitja.
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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 FRANCÈS

CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCES @CEHISPAFRANCES
TWEETS: 1.259
SEGUIDORES: 336
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“ Cuanto
más difícil es la 
victoria, mayor
es la felicidad
de ganar”

— Pelé

“ Establece
tu metas altas,

y no pares
hasta que no 

llegues allí”
— Bo Jackson

“ Tienes que 
esperar cosas

de ti mismo antes
de poder hacerlas”

— Michael Jordan

“ Una vez que
algo es una pasión,

hay motivación”
— Michael Schumacher

“ Si no pierdes,
no puedes disfrutar 

las victorias”
— Rafael Nadal

No te preguntes
que pueden hacer 
tus compañeros por 
ti. Pregúntate que 
puedes hacer tú  
por ellos”

— Magic Johnson

Soy un pensador muy 
positivo y creo que es 
lo que me ha ayudado 
en los momentos más 
difíciles”

— Roger Federer

Mi fortaleza es que 
soy más equilibrado 
y tranquilo que la 
mayoría de ciclistas”

— Miguel Induráin

He fallado más de 
9000 tiros en mi 
carrera. He perdido 
más de 3000 
partidos. 26 veces 
se confió en mi para 
tirar el tiro ganador 
y fallé. He fallado una 
y otra vez en mi vida. 
Y es por eso que he 
tenido éxito”

— Michael Jordan

Pensaments




