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CARTA DEL PRESIDENT

BENVOLGUTS SOCIS
I SÒCIES,
El temps passa volant, ja ens trobem a mitjans del 2019
i a les portes de la cinquena edició del nostre torneig
femení. Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ens ha tornat
a atorgar per tercer any consecutiu la distinció de Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona. El torneig tindrà lloc del
10 al 16 de juny i es preveu un gran salt de qualitat, apujant la
dotació en premis fins a 60.000$. Esperem rebre les millors
representats internacionals de l’ITF Pro Circuit Femení.
També, voldria destacar la construcció de tres noves pistes
de pàdel, amb la intenció d’oferir més disponibilitat a tots
els socis i abonats per practicar aquest esport. Al mateix
temps, s’ha dut a terme l’adequació del frontó, representant
una important millora de les instal·lacions en aquesta zona.
Hem creat la secció de Tennis Taula, al front de la mateixa
hi trobareu en Josep Maria Palès, campió d’Espanya, i el
directiu responsable, en Francesc Bos.
Aquest any celebrem el 75è aniversari de la fundació del
nostre Club. Estem preparant diferents actes esportius i
socials, als que tothom esteu convidats a participar-hi i dels
que us anirem informant oportunament. Com a cloenda
d’aquest gran esdeveniment, al sopar de gala, es lliurarà les
insígnies de plata i d’or als socis numeraris mereixedors
d’aquesta distinció.
Com podeu comprovar hem millorat el format de la nostra
revista, més moderna i dinàmica.
Per un estiu ple d’amor, salut i felicitat!

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

3

Rememorem la nostra història

HISTÒRIA DEL CLUB

4

PRINCIPALS CAMPIONATS
DISPUTATS A LA DÈCADA

80/90

El CEHF va estar present en molts campionats arreu del nostre territori.
Aquí us presentem unes fotografies dels diferents equips, tornejos i
varietat de seccions en les que competia.

XX Torneig int. tennis any 84

Torneig ARTIACH. Any 90

Equip Campió de Catalunya
Junior Categoria Or. Any 85

Torneig J. Compte del
Club tennis La Salut.
Any 89

Equip Volei temporada
84-85
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LA VEU DEL SOCI

ENRIC PRATS
SOCI 2183

Enric Prats, soci del CEHF des de fa 55 anys. Jugador i entrenador professional de bàsquet. Tota la seva vida ha estat vinculada
a l’esport. Actualment és Vicepresident Primer de la Federació
Catalana de Bàsquet, Vicepresident de la Fundació del Bàsquet
Català, Secretari del CEEB, membre del Consell Municipal de
l’Esport, President de l’Associació d’Agatha Christie a Espanya,
conferenciant i professor d’òpera. A més, des de fa 25 anys és
membre del Comitè Disciplinari del nostre Club i confessa que li
agradaria arribar a ser el numero 1 del Club per antiguitat.

23 vegades campions de Catalunya i vam
jugar 3 copes d’Europa. En aquesta mateixa
època també vaig entrenar a la Selecció Espanyola Femenina.
QUIN ÉS EL TEU PRIMER RECORD AL CLUB?
El meu primer record del Club va ser quan jo tenia 15 anys.
Els meus pares i jo ens vam traslladar a 2 minuts de l’antic
Hispano. Des del primer moment em volia fer soci, però el
dret d’entrada era molt car i la meva àvia em va prometre que, si aprovava la revàlida superior, ella em regalaria
aquella primera aportació a fons perdut. Vaig aprovar, i
finalment em vaig fer soci. Corria l’any 1963.

A l’any 2000 per problemes econòmics vam llogar el pavelló al DiR i es van desfer els equips. Aquí va acabar la meva
trajectòria com a tècnic.

EL BÀSQUET HA ESTAT UNA PROFESSIÓ O UN HOBBIE?
Els que em coneixen ja saben que vinc del món del bàsquet.
I no és que fos un hobbie, sinó la meva professió. Sent soci
de l’Hispano, venia a jugar contra ells amb el meu equip de
bàsquet, l’Espanyol.

• La família, tota ha estat sòcia del CEHF, i fins i tot la meva
dona Núria, Vicepresidenta del Club.
• El bàsquet, el meu hobbie i a la vegada la meva professió.
• El dret que m’ha format i mantingut.
• La cultura, sobretot la història i la música, en especial
l’òpera.
• L’Hispano, la meva segona casa i família.

Em vaig retirar prematurament del món del bàsquet com
a jugador per una lesió, després d’haver jugat a la màxima
categoria i de ser internacional escolar i universitari, em
vaig dedicar a entrenar i al poc temps vaig fitxar com a entrenador de l’equip femení de l’Hispano.
TAMBÉ HA ESTAT ENTRENADOR?
Això era a l’any 1969 i fins el 2000 vaig estar com a entrenador, director tècnic i president de la secció. L’èxit
ens va acompanyar ja que vam jugar moltes lligues a la
divisió d’honor. Vam ser 4 vegades campions d’Espanya,
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VA ACABAR LA SEVA TRAJECTÒRIA COM A TÈCNIC DE BÀSQUET,
PERÒ CONTINUA VINCULAT AL MÓN DE L’ESPORT?
Actualment, segueixo la meva vida com a dirigent de l’esport basant-me en cinc pilars.

Voldria tenir un record per a tres persones que ja no estan
amb nosaltres. La Montse Magret (q.e.p.d), la millor jugadora de tennis de la història del Club, de qui vaig tenir el
plaer de servir moltes vegades de sparring. En Fede Tormo (q.e.p.d), internacional de Voleï, Copa Galea de Tennis
i delegat per Europa de bàsquet i sobretot gran persona i
gran amic. En Jaume Llauradó (q.e.p.d), President del Club,
fundador de la Penya Migdia, Vicepresident del Barça i per
damunt de tot, amic entranyable.

TERESA GEA
SÒCIA 4096

QUAN ET VAS INICIAR AL TENNIS?
Estic molt orgullosa de les primeres classes que em va donar en Raúl, perquè jo no sabia ni agafar una raqueta, però
amb lluita i fent molta paret, em vaig iniciar en l’Interclub
del dimarts i més tard, el dels dijous.

MOLTS ANYS AL CLUB. MOLTS RECORDS DE FAMÍLIA?
Actualment visc a prop de Francesc Macià, però fa 50 anys
enrere vivia al carrer Vaireda de Montbau, els mateixos
anys que gairebé sóc sòcia d’aquest Club.
Tenia els nens petits, havíem de sortir i fer una mica d’esport i res millor que passar tardes en família. Vam optar per
comprar 5 accions d’aquella època. Els meus fills jugaven
a tennis i feien campionats, i encara que ara no són socis
perquè tenen la seva pròpia vida, la meva filla, a vegades
ve a jugar a pàdel i el meu fill, gaudeix de la piscina a l’estiu.

ENCARA CONTINUES VENINT AL CLUB?
Jo si que continuo venint i encara que no participo en els
Campionats d’Interclubs del dimarts i dijous, si que aprofito
per venir a les festes i els esdeveniments i passar una bona
estona amb les meves amigues de l’equip.
COM ÉS EL TEU DIA A DIA?
El meu dia a dia és mogut. Un dia a la setmana vaig a veure
als meus néts i la resta de dies, gaudeixo del Club jugant al
Bridge, a la Canasta, a jugar els meus partidets de dobles
dels dijous i a assistir a unes xerrades de psicologia a un
centre.
Poder tenir un Club com aquest, és un privilegi per a molts
de nosaltres i ens dona molta vida. Felicitats!

LORETO SICART
SÒCIA 3894

LA TEVA HISTÒRIA AL
CLUB COMENÇA AMB EL
BÀSQUET FEMENÍ...
La meva història al
CEHF, comença amb
16 anys, sent dona i
amb ganes de jugar
a bàsquet junt amb
tres amigues sense
tenir idea. Vam anar al Picadero, al Joventut de Badalona però en quant ens feien alguna prova, la
resposta per a poder entrar en un equip de bàsquet femení
sempre era la mateixa: no ens acceptaven.
Casualitats de la vida o no, mentre estàvem a la secció
femenina fent feines, vam conèixer a una noia que jugava a l’Hispano i ens va oferir l’oportunitat de pertànyer
a un equip de bàsquet liderat per l’Enric Prats. I així vaig
començar les primeres passes al món del bàsquet. Primer a
provincial, després a segona divisió fins que vam pujar a la
primera categoria nacional femenina viatjant per Europa a
disputar la Copa Europea.

EL TENNIS HA ESTAT MOLT VINCULAT A LA TEVA FAMÍLIA.
L’HAS VISCUT AMB PASSIÓ?
Durant una temporada, havia viscut intensament el tennis
quan l’Hispano feia el Torneig Internacional. Un torneig
on havien vingut grans figures masculines i de molt nivell.
Però en el fons, com es pot intuir, el món del tennis no ha
estat el meu esport principal, encara que vaig fer classes
amb el Neme. Crec que gràcies al que vaig aprendre amb
ell, quan jugo a pàdel m’ho passo genial. És divertit, el trobo
més fàcil, controlo més la pilota i sobretot, prendre quelcom
després del partit és un bàlsam pel cos i la ment.
QUINA OPINIÓ TENS DEL TORNEIG QUE ORGANITZA L’HISPANO?
Actualment el Club s’involucra pel tennis femení oferint
oportunitats a tennistes que en un futur poden arribar a
ser grans estrelles i és fantàstic en molt aspectes!! Al propi
Club li dona prestigi, visibilitat i oportunitat de millorar les
instal·lacions. Una bona combinació perquè el CEHF no desaparegui mai.
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ENTRENADOR
BARÇA B

EL REPORTATGE

GARCÍA
PIMIENTA,
Una vida al Barça
Ell no sap quin serà el seu darrer partit al Miniestadi. No ho sap. Quan li pregunten,
sempre respon que igual serà un de Lliga, però que ell espera que sigui un del play off
d’ascens a la Segona Divisió A. Quin? És, a hores d’ara, impossible de saber. El que si que
sap, és que aquell dia s’emocionarà. Està segur. Convençut. Sap que quan s’apaguin les
llums, quan tothom s’hagi marxat cap a casa, ell sortirà al seu jardí, a la gespa que ha
trepitjat tants i tants anys, i caminarà sol fins al centre del camp per acomiadar-se en
silenci i amb llàgrimes als ulls dels seu records.
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S

erà aleshores quan en Francesc Xavier García
Pimienta, actual entrenador del Barça B, farà, als seus
44 anys, un ràpid repàs del que ha estat la seva vida. Una
relació amb la pilota que va començar als vuit anys en una
pista de futbol sala. Quins temps aquells! I serà allà, amb la
serenor que li donarà estar assegut sobre la gespa mirant
les grades buides del Miniestadi, quan recordarà aquells
primers entrenaments a l’Esplugues que el van portar,
poc després, a fitxar pel Barça quan només tenia 11 anys. I
s’emocionarà! És impossible no fer-ho.
‘Pimi’, com el coneixen tots a Can Barça, va jugar al Club
Blaugrana fins als 23 anys. Va passar per totes les categories inferiors del futbol formatiu i va tenir el privilegi de
formar part de la Quinta del Mini en la que també figuraven jugadors com Iván de la Peña, en Celades, en Toni
Velamazán, en Quique Álvarez, en Roger García o en Juan
Carlos Moreno. Ell, personalment, va esclatar com a jugador la temporada 1995/96 en la que va marcar 8 gols en
35 partits i va debutar al primer equip en partit de Lliga
contra el Deportivo.

DELS 11 ANYS FINS ALS
23 VAIG JUGAR AL BARÇA.
PERÒ LES LESIONS ES VAN
APODERAR DESPRÉS DEL
MEU GENOLL

“Dels 11 anys fins als 23 vaig jugar al Barça. Però les lesions
es van apoderar després del meu genoll”, explica García
Pimienta, que després va formar part d’equips com l’Extremadura, el Figueres, l’Hospitalet i el Sant Andreu. La
vida el va portar, una vegada retirat, cap a les banquetes.
Ell ho tenia molt clar. “Agraeixo la confiança que el Barça
sempre ha tingut a la meva persona. Vaig començar com
segon entrenador del Cadet A del Barça i després he anat
passant per totes les categories fins arribar l’any passat
primer al Juvenil A, amb el que vaig guanyar la UEFA
Youth League, i després al Barça B”, comenta aquest formador de talent per qui han passat molts dels jugadors
que ara triomfen tant al Barça com al futbol estatal. “Com
a entrenador de futurs futbolistes de diferents edats sento un veritable orgull i treballo cada dia per ajudar-los no
només tècnica i tàcticament sinó també èticament amb
la inclusió de valors en el procés de formació. L’objectiu
és que els hi serveixin pel seu futur professional. Haig
d’agrair que tinc molt bona relació amb molts dels jugadors que han treballat amb mi”.

García Pimienta té raó en les seves paraules. Un només
s’ha de passar una estona per un entrenament del Barça B
per a poder comprovar com tots ells, jugadors i cos tècnic,
formen “una gran família”. Una gran família amb 25 futbolistes de 19 i 20 anys que configuren la plantilla amb una
mitjana d’edat més baixa, 19,1 anys, de la Segona Divisió
B. I és que la família sempre ha estat molt important per
l’actual entrenador del Barça B. És veritat que la seva feina li deixa poques hores lliures però quan les té, quan no
està planificant els entrenaments o veient partits i vídeos
dels rivals, li agrada passar l’estona amb la seva família, la
seva dona i la seva filla d’11 anys, que amb el temps s’ha
convertit en una de les seves seguidores més incondicionals. Temps per fer esport li queda poc. La lesió de genoll
li fa la guitza i l’impedeix jugar a futbol. Si que practica el
pàdel, tot i que reconeix que no és gaire bo, i destaca, això
sí, que del món del tennis es queda amb la força mental
dels esportistes: “Si et lesiones, si perds un punt, estàs sol
a la pista i has de ser tu, sense cap ajuda, qui reaccionis
davant de qualsevol adversitat”. Sol a la pista. Sol a la gespa del Miniestadi al seu darrer dia. No sabem quan serà.
Només sabem una cosa. Aquell dia Francesc Xavier García
Pimienta tancarà una porta de la seva vida per aobrir una
de nova a partir del proper mes de setembre a la que serà
la casa del seu futur més immediat i la del Barça B: el nou
estadi Johan Cruyff. Sempre Johan! És el destí. Sempre
l’estil Barça present a la seva vida. Des de ben petit. Des de
que tenia 11 anys. Tota una vida de blaugrana.
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TORNEIG ITF

Gran presentació
de la 5ena edició del ITF
al Godò i a la llotja del FCB

Arriba amb força el 3r Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona i 5ena edició del ITF
Women World Winner a l’Hispano Francès
apujant els premis a 60,000$.

En Josep Maria Garcia Maranges, president del CE Hispano
Francès, va aprofitar el seu torn per fer uns sentits agraïments: “Jo incidiria en una paraula: gràcies. Gràcies a totes les persones que ens ajuden en aquest torneig, una competició que creix
sense que es tanquin portes i que agafa força”.

El 24 d’abril de 2019, l’stand de l’ajuntament de Barcelona al village
del Barcelona Open Banc Sabadell va acollir la presentació del 3r
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis Femení,
torneig ITF 60.000$ que el Club Esportiu Hispano Francès
organitzarà entre els propers 10 i 16 de juny.

Aigües de Barcelona repeteix, una temporada més, com
a patrocinador principal de l’esdeveniment. En Manel
Giraldo, director territorial de l’empresa, va subratllar: “el
nostre compromís amb la promoció de l’esport femení és ferm i
encoratgem als responsables del torneig a seguir fomentant el seu
creixement internacional”.

L’acte, va tenir la representació de les principals entitats públiques i Aigües de Barcelona, en condició de patrocinador,
ha subratllat la importància de la competició per al món del
tennis i, en particular, per a les jugadores de casa.
Va obrir el torn de parlaments la Marta Carranza, comissionada d’esport de l’Ajuntament: “Barcelona és una ciutat esportiva i feminista, i volem que l’esport serveixi per apuntalar la igualtat.
Ens agrada, a més, fer-ho de la mà d’un club que ratlla l’excel·lència
organitzativa i que té unes instal·lacions magnífiques. Animo a tots i
totes a omplir, del 10 al 16 de juny, l’Hispano Francès”.

El president de la Federació Catalana de Tennis, en Jordi
Tamayo, es va apuntar a la tesi, alhora que subratllava l’excel·lència organitzativa del CE Hispano Francès en aquesta
classe d’esdeveniments. El seu homòleg a la Real Federación Española de Tenis, en Miguel Díaz, va apuntar en el rol
que té el Ciutat de Barcelona per a les nostres jugadores:
“És especialment important perquè permet sumar punts sense sortir
de casa, i a més amb un torneig de prestigi. Veurem un nivell molt alt,
amb representants de l’entorn del top 100 mundial i amb la confiança
de què les nostres segueixin sumant punts als seus rànkings”.

EL TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE TENNIS
FEMENÍ ES DISPUTARÀ AL NOSTRE CLUB ENTRE ELS PROPERS
10 I 16 DE JUNY DE 2019.
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Va tancar la part de parlaments els representants de la
Generalitat i la Diputació. En Toni Reig, director Consell
Català de l’Esport va apuntar: “Aquest torneig permet projectar
al món la bona organització d’esdeveniments”. Maite Fandos, de
la Diputació de Barcelona, es va apuntar a la necessitat del
Ciutat de Barcelona dins l’ecosistema de competicions tennístiques: “Feia falta una competició així a Barcelona dins d’un Club
ja que permet implicar a tota una massa social”.
El dia 27 d’abril, el nostre torneig es va presentar a la llotja del
Futbol Club Barcelona. En aquesta presentació vam tenir l’honor de ser rebuts pel president del Barça, en Josep Maria
Bartomeu, el Secretari General de l’esport de Catalunya, en
Gerard Figueres, la comissionada d’esports de l’Ajuntament
de Barcelona, la Marta Carranza, el vicepresident primer
del Barça, en Jordi Cardoner, i l’equip de l’Hispano.
Sumem reptes any rere any, i esperem en aquesta tercera
edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona i 5ena
edició del ITF Women World Winner on hem tornat a apujar els
premis a 60,000$, que tingui la mateixa bona acollida per part
dels nostres socis i a tot aquell visitant que vulgui assistir
donat l’accés lliure a les nostres instal·lacions.

PALMARÈS DEL “TORNEIG WWW” I “TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA”
INDIVIDUAL

DOBLES

2018

Estrella Cabeza-Candela (ESP)

Jessica Ho (USA) - Xiyu Wang (CHI)

2017

Daniela Seguel (CHI)

Montserrat González (PAR) - Silvia Soler-Espinosa (ESP)

2016

Oceane Dodin (FRA)

Georgina García (ESP) - Andrea Gámiz (VEN)

2015

Myrtille Georges (FRA)

Aliona Bolsova (ESP) - Gaia Sanesi (ITA)
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TORNEIG ITF

MOSSOS
D’ESQUADRA
El Cos de Mossos d’Esquadra està dividit,
entre d’altres estructures, en Regions
Policials i Àrees Bàsiques Policials (ABP),
les conegudes com a comissaries. El Club
de Tenis Hispano Francès pertany a la
Regió Policial Metropolitana de Barcelona,
i està inclòs a l’Àrea Bàsica Policial del
districte d’Horta-Guinardó.

RECOLZAMENT DE LES
INSTITUCIONS
GUÀRDIA
URBANA
La Guàrdia Urbana d’Horta Guinardó dóna
servei als 11 barris del Districte i treballa
d’acord a tres grans objectius:
MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA
El nostre gran objectiu en aquest camp és reduir els accidents i prevenir conductes de risc. Al nostre districte es
produeix una mitjana d’1,5 accidents cada dia. Es per això
que cada dia es fan controls d’alcoholèmia o controls de
velocitat i es denuncien totes aquelles conductes de risc
que poden generar un accident. L’any passat vam fer 2.192
proves d’alcoholèmia i van donar positiu un 3% dels conductors. És un dels grans camps d’actuació de les nostres
patrulles
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AUGMENTAR LA SEGURETAT CIUTADANA
Millorar la seguretat i la percepció de seguretat és una de
les tasques que també ens ocupa part de la nostra jornada de treball. En aquest sentit col·laborem amb Mossos
d’Esquadra en tots aquells dispositius adreçats a reduir la
delinqüència. Tenim barris amb una edat mitjana de la població molt elevada. Una de les nostres prioritats és aquest
col·lectiu. El dia 25 de cada mes quan es cobra la pensió
destinem agents al voltant de les entitats bancàries de cara
a prevenir els robatoris de les persones que van a treure
aquests diners. Un dels consells que donem és precisament
aquest: no anar aquest dia i no retirar tots els dines de cop.
CONSOLIDAR LA POLICIA DE BARRI
El 28 de gener d’aquest any vam desplegar al nostre districte la Policia de Barri:
• És un nou model de treball.
• Cada barri tindrà un agent referent.
• L’objectiu és conèixer les entitats, els equipaments i el
veïnat de cada barri per anticipar els problemes detectant-los de manera precoç.
• Posarem una atenció especial als conflictes de convivència.
• Treballarem de manera coordinada amb la resta de serveis de l’Ajuntament per resoldre les necessitats veïnals.

L’ABP d’Horta-Guinardó disposa d’un organigrama on el
Cap de la comissaria és l’Inspector F. Xavier Carabasa. Al
districte treballa la Unitat de Seguretat Ciutadana que realitza servei les 24 hores de dia i dona resposta als requeriments del telèfon d’emergències 112. A més, també disposa
d’un grup d’Investigació, un de Proximitat i una Oficina de
Relacions amb la Comunitat, la qual representa el Cos de
Mossos d’Esquadra davant les entitats del districte, entre
elles el Club de Tenis Hispano Francès.
Al mateix edifici de l’ABP d’Horta Guinardó, ubicat al Carrer
Marina núm. 347 de Barcelona, hi ha l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, que recull les denúncies de la ciutadania i el Grup
d’Atenció a la Víctima que atén a les víctimes de violència
masclista i intrafamiliar, entre d’altres.
Des de fa dos anys, durant la setmana del Torneig Ciutat de
Barcelona Femení que se celebra al Club de Tenis Hispano

Francès, l’ABP d’Horta-Guinardó dóna servei de prevenció
i vigilància al recinte esportiu amb l’objectiu de garantir la
seguretat de totes els participants i assistents. Un esdeveniment d’aquestes característiques no passa desapercebut
i requereix un dispositiu policial a l’alçada que pugui afrontar totes aquelles inquietuds o emergències que poguessin
esdevenir al llarg del torneig.
Val a dir que, des de l’Inici del Torneig Ciutat de Barcelona Femení a les instal·lacions del Club de Tennis Hispano
Francès, mai ha succeït cap incident de rellevància elevada
i sempre ha transcorregut amb gran normalitat. S’ha pogut
gaudir de grans partits de tennis a cada jornada i enfrontaments de tensió esportiva, tensió que sempre ha quedat
a dins de les pistes i mai a l’exterior. No obstant, des del
Cos de Mossos d’Esquadra no abaixem la guàrdia per poder
gaudir durant molts anys més, amb seguretat i tranquil·litat, d’aquest magnífic torneig al nostre districte.

PÚBLIQUES AL ITF
TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA
Col·laborem en tots els actes públics que es fan i organitzen
les diferents entitats del districte per acompanyar o facilitar
l’acte. Un d’ells és el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona que organitza el Club Esportiu Hispano Francès.
D’acord amb les necessitats organitzatives, d’assistència
de públic i de seguretat ens coordinem amb la direcció del
Club per establir un dispositiu que tingui en compte tots
aquests aspectes. L’any passat es van habilitar espais d’estacionament a l’Av. Cardenal Vidal i Barraquer per als socis
i assistents.
Molt important també és l’àmbit de la seguretat, que d’acord
amb Mossos d’Esquadra incrementem per evitar possibles
furts o robatoris que en aquest tipus d’esdeveniments es
puguin produir. No deixar objectes de valor a la vista dins
dels vehicles i tenir les bosses i objectes personals sempre
controlats és un dels millors consells en aquests tipus d’esdeveniments populars.

Sergi Amposta Espuny
INTENDENT CAP D’HORTA GUINARDÓ
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L’ENTREVISTA

ÀLEX
CORRETJA
Àlex Corretja ha estat més de
20 anys com a professional. Ho
avala el seu palmarès, campió de
17 títols ATP individuals, doble finalista
de Rolland Garros, número 2 del món,
i més de 147 setmanes en el Top Ten.

SOMIES EN SER TENNISTA
PERÒ NO SOMIES EN RETIRAR-TE.
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Fotografies @arkosport / Nuno Vasconcelos

Retirat ara del tennis professional,
el veiem a les nostres pantalles com
a comentarista de TVE i Eurosport
i per sobre tot, gaudint de ple de la
seva família.

HAS ESTAT I ETS UN REFERENT AL MÓN DEL TENNIS. NO TOTHOM
ARRIBA. QUE LI PODRIES DIR ALS NENS QUE VOLEN ARRIBAR A
JUGAR ELS GRAND SLAMS?
Principalment diria: Gaudir al màxim. Intentar aprendre tot
el que puguin. Entendre que s’hauran de dedicar moltes hores. Tenir molta disciplina. No passar per alt, el peatge que
hauran de pagar a una edat primerenca. I evitar fer comparacions amb grans referents. Cada tennista ha de saber
esprémer les seves possibilitats. Veiem molts nens i nenes
que fan esport perquè la il·lusió dels pares és que siguin
professionals, però per a ells, aquesta inquietud no la tenen.
Crec que és molt important fer esport com a filosofia de
vida i qualsevol cosa que facin, que ho facin amb il·lusió i
passió. Ho han de fer perquè els hi agradi i no per obligació.
RECORDES ALGUNA VICTÒRIA EN ESPECIAL?
Recordo moltes victòries però és lògic que les més especials són quan s’aconsegueixen els gran títols en els grans
tornejos. Per a mi va ser molt important poder guanyar el
Màsters al 98, la Copa Davis, perquè era la primera que
es guanyava en tota la història, i la medalla olímpica de
bronze als Jocs de Sydney amb l’Albert Costa. Vaig guanyar 17 títols ATP individual i 3 de dobles. Doble finalista de
Rolland-Garros i vaig arribar a ser numero 2 del món. Vaig
estar 147 setmanes en el Top Ten. I també molts anys entre
els 20 primers.
NO TOT SÓN FLORS I VIOLES. QUIN PARTIT RECORDES ESPECIALMENT
DUR?
La gent em recorda sempre un partit que vaig perdre contra el Sampras al Open dels Estats Units al 96, però aquest
em va ajudar més que produir-me dolor. Em vaig demostrar
a mi mateix que estava en la bona línia. El partit que més
mal em va fer com a jugador, va ser perdre contra Kuerten a la final del Rolland-Garros del 2001, perquè psicològicament em vaig quedar buit. M’encantaria tornar a jugar
aquell partit.
QUÈ PENSAVES QUAN ESTAVES PATINT A LA PISTA?
Normalment em focalitzava en el que volia, en el següent
punt, en la tàctica, en la intensitat que necessitava, com
m’havia de moure, a on volia fer la jugada. I mai, perdia de
vista que el punt més important era el que jugava. El punt
jugat, només era passat i m’havia de servir com a experiència. El tennis és una trituradora psicològica.

DE QUÈ ET SENTS MES ORGULLÓS? DE “L’ÀLEX PARE DE FAMÍLIA” O
DE “L’ÀLEX TENNISTA”?
Em sento molt orgullós de tot. M’entrego al màxim en tot el
que faig. En aquests moments, l’Àlex pare intentar ajudar a
la seva família i compartir moments amb ells.
L’Àlex tennista està orgullós de ser l’únic tennista masculí
espanyol que ha guanyat en totes les categories; aleví, infantil, cadet, junior i absolut. Com anècdota us vull comentar
que vaig ser Campió d’Espanya d’Aleví a l’Hispano contra
l’Àlex Bragado, rival i amic meu.
ARA JA NO COMPETEIXES. VA SER MOLT DUR DONAR EL PAS?
Vaig deixar el tennis per un problema de visió a l’ull esquerre. Vaig estar 7 mesos de baixa. Em va venir en un moment que jo estava de baixada i veia que no tenia el nivell
suficient de guanyar títols. És dur perquè deixes de fer el
que has fet durant 20 anys i és la teva vida. Somies en ser
tennista però no somies en retirar-te.
QUINES SÓN LES TEVES FITES FUTURES?
Consolidar-me com a comentarista de TVE i Eurosport.
Continuar fent xerrades motivacionals i clínics per a grans
empreses. Lluitar pel meu projecte de roba esportiva amb
la meva marca. Em fa molta il·lusió fer-ho créixer.
ARA ES PARLA MOLT DE L’ESPORT FEMENÍ. NOSALTRES FEM UN TORNEIG DE TENNIS INTERNACIONAL. COM VEUS LA VISIBILITAT DEL
TENNIS FEMENÍ?
És molt important que hi hagin tornejos perquè el públic
vegi el gran nivell que tenen les noies. El nivell mig ha pujat
moltíssim. Particularment, segueixo el tennis femení i faig
entrevistes a les millores jugadores del món quan faig de
comentarista.
SI NO RECORDO MALAMENT, TENS TRES FILLES. ALGUNA D’ELLES
JUGA AL TENNIS?
Cap d’elles juga al tennis. L’Aroa, la meva filla gran que té 16
anys, i la Carla amb 14 anys ballen Hip Hop i un cop a la setmana fan pàdel. El Pablo, fill de la meva parella, la Martina,
dibuixa molt bé. La Érika té només dos anys.
PER ACABAR, QUÈ ENS PODRIES DIR PERQUÈ ELS NOSTRES
LECTORS ET CONEGUESSIN UNA MICA MILLOR?
PLAT FAVORIT? M’encanta menjar de tot, m’agraden els arrossos, m’encanta el sushi i també el menjar més català com
les carxofes, i les albergínies. M’encanta també la burrata.
NUMERO FAVORIT? 4. JUGUES AL PÀDEL? Si. I crec que serà l’esport que més creixerà. Un club de tennis ha de tenir pistes
de pàdel. És obsolet tenir un Club amb només pistes de tennis. HOBBIES: Jugo a golf, pàdel, ioga, faig gimnàs amb TRX.
M’agrada la música, el cinema, i sempre que puc intento
compartir el màxim de temps amb la meva parella que és
molt divertida i autèntica.
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VINE AL GYM

NOYON BHOWMIK
PREPARADOR FÍSIC I ENTRENADOR PERSONAL

Nascut a Bangladesh i educat a Catalunya. Acostumat a viure en un ambient de natura,
amb autonomia de moviment, no és estrany que l’esport hagi estat la seva via per a
connectar amb aquesta llibertat. A dia d’avui, la seva professió està completament
relacionada amb el món de la salut i el podem veure al nostre Gimnàs transmetent la
importància d’una vida activa per a la salut i el cos.

VAS COMENÇAR A TREBALLAR A L’HISPANO AL 2015 COM A ENTRENADOR. TOTA LA TEVA TRAJECTÒRIA ANTERIOR SEMPRE HA ESTAT
RELACIONADA AL MÓN DE LA SALUT?
A dia d’avui, la meva professió laboral està completament
relacionada amb el món de la salut. Anteriorment vaig treballar en altres centres esportius com a entrenador personal i tècnic d’activitats dirigides.
Actualment, compagino la meva feina a l’Hispano amb dos
centres de benestar i salut: Holmes Place i Santosha Yoga,
centre que gestiono amb la meva parella. També exerceixo
com a preparador físic de la nostra escola d’alta competició
de tennis.
QUINA ÉS LA TEVA FEINA AL CLUB?
La meva feina al Club és animar i educar als socis a que
prenguin consciència del seu cos, que el cuidin i realitzin
un treball personalitzat depenent de les seves necessitats.
Molts socis pateixen problemes molt similars, en gran part,

la causa és l’edat i els excessos d’una pràctica esportiva no
compensada (artritis, tendinitis, problemes de menisc i de
maluc, rigidesa muscular, etc). Per tant, amb una valoració
d’aquests dèficits i ensenyant exercicis personalitzats amb
rutines de compensació s’intenta preveure que les lesions
creixin, així com rehabilitar les ja existents.
VEIEM QUE HI HA CLASSES DIRIGIDES...
Des del Club, sabem la importància d’ajudar al soci per resoldre els problemes corporals més habituals i durant la
setmana es fan classes dirigides enfocades a alleugerar
la rigidesa muscular estirant la musculatura i augmentar la
seva mobilitat articular. Factors crucials per a un cos sà.
EL SEU DESIG?
El meu desig és continuar creixent com a professional en
aquest Club per a poder aconseguir el major benestar per
a tots els socis.

ENS VEIEM AL GIMNÀS!
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PÀDEL

NOTÍCIES DEL CLUB

NOVES CONSTRUCCIONS DE PISTES DE PÀDEL
Comencem el semestre del 2019 amb la construcció
de les tres noves pistes de pàdel, ubicades a l’antiga
pista 9 de tennis. En total el nostre Club gaudeix d’un
total de 10 pistes.
L’esforç del nostre Club per apropar-nos a la demanda, juntament amb un creixement d’abonats espectacular fa que el Club es vagi renovant i pugui gaudir de
més de 200 abonats.
L’aposta pel pàdel ha estat prioritària des de fa més
d’una dècada. Al 2007 es va inaugurar la primera pista perquè preveien que el pàdel seria un esport de
futur. Sis anys més tard, al Març del 2014, es construeixen 3 pistes més. A l’Abril del 2015 s’opta per a
tornar a ampliar fins a un total de set pistes de pàdel.

ESDEVENIMENT

Actualment, hi ha sis equips de pàdel. Tres equips
masculins amb categories A, B i C i el mateix pels tres
equips femenins. Equips federats que competeixen
als Campionats de la lliga catalana.
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PRESENTACIÓ DEL MERCEDES BENZ CLASSE B
Autobeltran va presentar els dies 21, 22 i 23 de Març el nou
Mercedes Benz Classe B. Un cotxe pensat per a famílies,
dones i homes esportistes. Durant aquests dies els nostres
socis van provar el cotxe amb el Product Expert.
Com cada any, Mercedes Autobeltran serà el cotxe oficial
del nostre torneig Internacional de Tennis Femení, posant
a disposició de les jugadores els seus vehicles pels trasllats.
Fins a finals de Juny i només pels nostres socis, Autobeltran
mantindrà un preu especial per l’adquisició dels seus cotxes. Si voleu informació, aquí teniu les dades de contacte:
ventas@autbeltran.com / 934 34 33 09

CALÇOTADA
FEM CALÇOTS! FEM HISPANO!
És un gran honor pel nostre Club poder gaudir com
cada any d’una bona calçotada amb un gran ambient.
Agrair de manera especial a tots els voluntaris que
van fer possible aquesta festa, i els socis i sòcies per
la seva assistència.
Aquest any, la Calçotada va tenir lloc el dia 23 de
Febrer. Com demostren les fotografies, si el temps va
acompanyar, l’entorn i l’ambient van ser envejables.
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TENNIS TAULA

LI QI, CAMPIÓ DEL MÓN AMB LA SELECCIÓ XINESA,
I PEP PALÉS, JA HAN ESTAT 8 VEGADES
CAMPIONS D’ESPANYA DE VETERANS

EXHIBICIÓ DE
TENNIS TAULA
AL CEHF
El passat dissabte 11 de maig a les 12:00h vam tenir a casa nostra una exhibició de
tennis taula a càrrec d’en Pep Palés, 9 vegades campió d’Espanya absolut individual, i
al seu company, en Li Qi, campió del món amb la selecció Xinesa.
Entra per la porta gran la nova secció de Tennis Taula amb dos dels millors jugadors. En Li Qi, nom de referència en aquest
esport, va ser fitxat pel Club de Tennis Taula de Bagà quan ell jugava amb la selecció Xinesa. Actualment, en Li i en Pep són
parella a les competicions que organitza el CTT Pep Palés i el seu palmarès conjunt no deixa dubte; Ja han sigut 8 vegades
campions d’Espanya de Veterans.
Després de l’emocionant i divertida exhibició, els assistents i els nostres socis van tenir l’ocasió de jugar amb en Pep i el Li.

ENDAVANT SOCIS I ABONATS! UN COP INAUGURADA LA NOVA SECCIÓ, US CONVIDEM A GAUDIR DEL TENNIS TAULA
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CLARA-JONIA
OLIVERA, JUGADORA
AL CLUB TENNIS
TAULA DE PARETS
I QUARTA AL TOP
8 ABSOLUT DE
CATALUNYA JUGANT
AMB EN LI QI.

PEP PALÉS VISITA EL CEHF PER DONAR LA
BENVINGUDA A LA NOVA SECCIÓ DE
TENNIS TAULA

PEP PALÉS
COGNOM PER EXCEL·LÈNCIA AL MÓN
DEL TENNIS TAULA
• 9 vegades campió d’Espanya
Absolut individual
• 9 vegades campió d’Espanya dobles
• 9 vegades campió d’Espanya mixta
• 9 vegades campió d’Espanya
per a equips
• 10 vegades campions de lliga per a
equips
• Participa als Jocs Olímpics del
92 a Barcelona

QUAN ES COMENÇA A DEDICAR AL TENNIS TAULA?
Vaig començar a dedicar-me al tennis taula pel meu pare, que ja era jugador
d’èlit i 8 vegades campió d’Espanya a la seva època. Jo anava a veure’l entrenar i a jugar als campionats, i així em vaig anar introduint al tennis taula. Al començar amb 13 anys vaig quedar campió d’Espanya infantil, juvenil, subcampió
d’Europa cadet i campió d’Espanya absolut.
ENCARA PRACTICA AQUEST ESPORT?
I tant. Actualment al Club Tennis Taula Pep Palés som 7 vegades campió d’Espanya per a equips. L’escola està situada al Poliesportiu de l’estació del Nord i
cada tarda de 18 a 21 h fem entrenaments per a nens i per adults.
RECOMANA AQUEST ESPORT?
Recomano aquest esport per ser la meva passió. A banda d’això, científicament
està demostrat que persones de totes les edats el poden practicar per ser un
esport de moviment de tot el cos, agudesa visual i mental. No crec que haig cap
desavantatge en tennis taula ja que es pot practicar en qualsevol lloc tant com
a hobby com en alta competició.
Des del Club us animem a que gaudiu d’aquesta nova secció esportiva.
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75 ANYS CEHF

Recordant l’Hispano,
Ens plau oferir-vos una síntesi dels esdeveniments més importants i rellevants del
nostre Club. Amb el pas dels anys i les experiències acumulades, hem fet del CEHF, un
dels millors Clubs de Catalunya.

1940
Als terrenys del Carrer
Sardenya es va formar
l’agrupació esportiva
amb el nom de
“PATRIE”.

1941
Aquesta agrupació canvia
de nom i es denomina
“LYCÉE FRANÇAIS”.

1942
Torna a canviar de nom:
“AGRUPACIÓ DE TENNIS
DE L’INSTITUT FRANCÈS
DE BARCELONA”.

1940
1943
El 4-06-1943, neix
l’actual Club Esportiu
Hispano Francès,
presidit pel Sr. Jean
Arnaud Guelfi.
Les primeres
inscripcions al llibre de
socis consta a partir
del dia de Sant Jordi.
Es practicaven els
esports: Bàsquet, Vòlei
i Atletisme.
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1980

1967

1970

Comencen les obres
de l’actual Club amb el
convenciment de fer
unes instal·lacions en els
que els socis poguessin
gaudir de l’esport i d’un
bon entorn familiar.

Al mes de Juny,
s’inaugurava la piscina.

Inauguració de
l’actual local social.

1983
Remodelació del
camp de futbol sala.

1985

1968
El 27-12-68, s’inaugura
la nova seu ubicada
als terrenys actuals.
Constava dels vestidors i
tres pistes de tennis.

1971
Es conquereix el títol de
Campiones d’Espanya de
Petanca.

1970

1960
1972

Al més d’octubre, va tenir
lloc la inauguració del
Pavelló Poliesportiu.

1973
L’equip masculí de vòlei
guanya la Lliga de primera
divisió.

1979
Es creen diverses penyes,
actualment molt arrelades
al nostre Club. Entre elles,
destaquem: la penya
migdia de futbol sala, la
penya primer toc de tennis
i futbol sala i la penya
domingueros de tennis.

La nostra secció de
La Canasta inicia els
primers campionats
interns.

1980

75 anys

2010
2015

1992

Inauguració gimnàs del Club.

Al Club se li atorga el
“Diploma al Mèrit Esportiu
Barcelona’92”.

2000

Primer torneig Women World
Winner.

2004

1990

El dia 22-03 es va constituir el
Consell Consultiu. Constava de
14 membres, ex-directius i socis
de mèrit.

2005
Remodelació de la piscina.

2006

1993

Creació secció
Dòmino on
actualment
comptem amb
nosaltres amb
en Marc Calvo.
Junt amb el
seu equip han
aconseguit
grans títols.

S’inicien les obres del nou
pavelló, el local social i les places
d’aparcament.

2007

1996
L’equip de Tennis de l’Hispano es
proclama campió d’Espanya en
categoria ‘B’.

Inauguració primera pista de
pàdel.

2017
Remodelació
dels vestidors
del nostre
Club.
Primer trofeu
ciutat de
Barcelona
en tennis
femení.

2018
Campions
d’Espanya i de
Catalunya de
Dòmino.
El Club assoleix
en propietat
el ‘Trofeu
Els Mistos’
patrocinat per
l’Ajuntament.
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Recordant l’Hispano, 75 anys

75 ANYS CEHF
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Jordi Hébrard mirant el club desde la terraça de casa (1950)

ROGER HÉBRARD
Fill d’en Jordi Hébrard.
Sinònim i figura indiscutible
vinculat al món del Voleï.

Jordi Hébrard a la pergola del Club (1949)

AQUEST ANY EL CLUB FA 75 ANYS.
És ben curiós, però al parlar del Club m’envaeix un sentiment de nostàlgia com si fos una cosa del passat, com si ja
no existís com a tal. Suposo que aquest sentiment es producte de tots els canvis que s’han succeït en tots aquests
anys, no només a l’àmbit de l’Hispano, sinó també al personal. La meva família ha estat lligada a l’entitat des de
la seva fundació, però del “clan” dels Hébrard, a part la
meva mare que ha jugat fins als 80 anys, només quedem
la meva dona i jo.
PER A LES PERSONES QUE ESTEM VIVINT EN AQUESTS MOMENTS EL
CLUB, ENS PODRIES EXPLICAR COM ERA AQUELL HISPANO?
L’Hispano va ser durant molts anys, no només un lloc on
fer esport, sinó també el lloc de trobada de tots nosaltres,
pares, germanes, filles, oncles, nebots, cosins... Trobo a faltar l’ambient frenètic dels caps de setmana amb infinitat
de partits programats al nostre antic pavelló que arrossegaven un munt de gent, entre jugadors, familiars i amics.
L’ambient era sensacional, i els crits d’ànims dels nostres
seguidors es feien sentir arreu del club, i més enllà. “Hispaaano! Hispaaano!...”
HÉBRARD I VOLEÏ, VAN DE LA MÀ. SENTS SATISFACCIÓ PEL LLEGAT
QUE VA DEIXAR EL TEU PARE A L’HISPANO?
Jo sóc el fill d’en Jordi Hébrard, i estic orgullós perquè quan
es parla de voleï i de l’Hispano s’ha de parlar forçosament
del meu pare. No sé, ni com ni quan va fer el salt al voleibol,
però per a mi, s’hi va passar la vida. La meva mare encara diu que no es va casar amb ella, sinó amb l’Hispano. Ho
cert, és que va invertir tot el temps lliure en aquest esport a
nivell de competició i sobretot de formació. Per a les seves
mans van passar moltes generacions de joves, nois i noies,
aconseguint molts títols a nivell nacional pel nostre Club en
totes les categories, i el reconeixement de les Institucions.

El “clan” dels Hébrard a la
entrada del restaurant (1986)

QUINS RECONEIXEMENTS LI VAN CONCEDIR AL SEU PARE?
Al 1969, l’Estat francès li va concedir la “Médaille d’Honneur
de la Jeunesse et des Sports”, i uns anys més tard, al 1995,
la Generalitat li va otorgar la “Medalla Forjadors de la Història Esportiva de Catalunya”.
VA PRACTICAR L’ESPORT QUE TANT ESTIMAVA EL SEU PARE?
Com podeu imaginar, malgrat haver començat pel tennis,
barallant-me amb el frontó vaig poder aguantar una raqueta, i aconseguir guanyar el campionat social de tennis
en categoria infantil, però no em vaig escapar d’aquesta
febre del vòlei. Vaig començar practicant-lo amb el grupet
d’amics que corríem per allà, tenint com a referència els
“grans” del primer equip, que aleshores ja s’esbatussaven
a la lliga amb el Picadero, els Bombers de Barcelona i l’Atlético de Madrid entre d’altres, transformant la peculiar sala
Price, situada a la cantonada dels carrers Floridablanca
i Casanova, en una olla a pressió pels partits de Copa d’Eu-

ropa per no disposar d’una sala coberta, tal com exigien les
competicions internacionals.
LA PISTA 1 PORTA LA PLACA COMMEMORATIVA DEDICADA AL SEU
PARE. ÉS ESPECIAL PER A VOSTÈ JUGAR EN AQUESTA PISTA?
Avui dia, és gràcies al campionat “Open amistat” i a la insistència del seu promotor, el Sr. Elías Gámez, que segueixo jugant, i que de tant en tant em porta a la pista 1, presidida per
la placa commemorativa que el Club va dedicar en un emotiu
homenatge, al meu pare Jordi Hébrard, com a soci fundador
i sobretot per la seva dedicació al vòlei durant tota la vida.
Aprofito aquestes línies, per a expressar el meu reconeixement i gratitud a tots els presidents i les seves respectives
juntes directives que han fet possible, amb més o menys encert, però sempre desinteressadament i amb bona voluntat,
que aquest Club tirés endavant malgrat tots els entrebancs.
Gràcies a tots.

Jordi Hébrard rebent la “Medalla
Forjadors de la Història Esportiva
de Catalunya” al Palau de la
Generalitat. (27/10/1995)
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Avui parlem de

MARTA
CARRANZA

EL BÀSQUET I L’EXCURSIONISME
VAN SER ELS MEUS PRIMERS
CONTACTES FORMALS AMB
L’ACTIVITAT FÍSICA
26

Sóc de l’esquerra de l’Eixample, de Gran Via/Borrell, i vaig estudiar a la casa Golferics,
‘La Presentación’, fins que en Núñez i Navarro va comprar la preciosa cantonada de
l’Eixample a les monges. Per sort, anys més tard, l’Ajuntament va tornar a comprar
l’edifici i actualment és un centre cívic preciós.

Ja des de petita tenia una debilitat incontrolada per l’activitat física i el meu entorn una gran dificultat per mantenir-me quieta, que era una autèntica missió
impossible. Volia ser acròbata de circ i fins els 12 anys no vaig aconseguir que
els meus pares em portessin a un gimnàs, que era el que en aquells moments
s’acostava més al meu somni.
Recordo amb alegria les intenses i desitjades hores de pati, els dies que tenia
classe d’educació física, i quan sortia de l’escola, que jugava i jugava a la cantonada. En resum, era una nena molt activa i amb predisposició per a qualsevol tipus
d’esport.
El bàsquet i l’excursionisme van ser els meus primers contactes formals amb l’activitat física. Després ja va venir la gimnàstica artística, i durant tot el batxillerat
vaig compaginar els estudis amb una mitjana de 5/6 hores diàries d’entrenament.
En el moment d’entrar a la universitat vaig haver de fer la primera elecció important de la meva vida: una carrera o seguir amb l’esport; bifurcació que sortosament els esportistes d’avui en dia ja no es troben. Jo vaig prendre el camí de la
Universitat.
La disciplina, la perseverança i la constància conreades en la meva etapa d’esportista em van permetre estudiar dues carreres alhora: INEF (l’actual CAFE) i
Psicologia. Van ser uns anys intensos i magnífics que van modelar-me com una
futura professional del món de l’esport.
La meva vida laboral va començar immediatament a l’acabar els estudis, fet també força diferent a la realitat dels titulats actualment.
Estava tot per fer i em vaig llançar, amb l’energia d’una esportista, a arreglar el
món.
Des de l’educació i la gestió esportiva ha transcorregut fins ara el meu desenvolupament professional, passant per una escola de Primària, per l’Institut Municipal
d’Educació, per la universitat, per l’Institut Barcelona Esports, pel Consejo Superior de Deportes i per l’Ajuntament de Barcelona, novament com a Comissionada
d’Esports.
Sempre sense deixar de fer esport en aquests més de 35 anys. Tot tipus d’esports, però sobretot córrer, ciclisme, tennis, pàdel, esquí, alpinisme, senderisme, i
tot el que he tingut oportunitat.
Espero i desitjo que l’esport em segueixi acompanyant i pugui seguir treballant
en el que ha estat la meva passió: fer esport i fer possible que l’esport i l’activitat
física formin part de la vida de les persones i les faci tan felices com m’ha fet a mi.
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LA VEU DE LA DIRECTIVA

IGNASI
COLOMÉ
VICEPRESIDENT DELEGAT
DE TENNIS AL CEHF

Nascut a Barcelona al 1952. Net d’il·lustres representats de la música catalana, Mercè
Plantada i Vicente (1892-1976), cantatriu i liederista més sol·licitada i aplaudida del
món musical i vocal dels primers anys anteriors a la guerra civil, així com fill d’Antoni
Colomé Plantada secretari del Hot Club de Barcelona, pioner del jazz a la nostra ciutat
i antic campió de tennis taula als anys 40 amb els Jaume Capdevila, l’Albert Dueso i en
Miquel Aguerri.

EL SEU NAIXEMENT AL MÓN DEL TENNIS NO ÉS A L’HISPANO.
COM VA ARRIBAR AL CLUB?
La meva afició pel tennis es va iniciar als estiuejos a Sant
Llorenç de Morunys a les instal·lacions de l’Hotel Cas-Tor,
una bellíssima pista rodejada d’un paratge de pins i desmais
en una explosió de naturalesa. L’any 1967 juntament amb
dos amics d’estiueig ens vam fer socis del vell Hispano, al
carrer Sardenya, i amb el trasllat a les instal·lacions actuals
va començar la meva trajectòria al món de la competició
del tennis.

Maçanet de la Selva, Edifici d’Oficines per a Dakel Informàtica al Parc Tecnològic del Vallès i Edifici d’Oficines per
al Terrat d’Andreu Buenafuente a l’Avinguda Tibidabo de
Barcelona Al terreny escolar, l’Institut Pla Farreras de Sant
Cugat del Vallès, CEIP Valeri Serra de Bellpuig, CEIP Saltells
de Cerdanyola del Vallès, CEIP Joan Miró de Mont Roig del
Camp, IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig i CEIP El Pi Gros de
Sant Cebrià de Vallalta. Així com diversos edificis d’habitatges per a VERTIX Immobiliària.

ELS SEUS FAMILIARS VENEN DEL MÓN ARTÍSTIC.
VOSTÈ DE L’ARQUITECTURA.
Curso els estudis d’Arquitectura Tècnica durant el període
en el que aquesta Universitat estava tancada. Eren temps
en els que corríem davant dels grisos, per posteriorment
acabar la carrera. Vaig escollir un camí diferent del de la
veu, que no tinc, o el de l’oïda per expressar les meves sensacions, l’arquitectura.

A DIA D’AVUI, JA LI QUEDA TEMPS PEL TENNIS?
Sempre he compaginat la meva professió amb el món de la
competició, recorrent la majoria de Clubs de Tennis de Catalunya i molts d’Espanya. És un orgull per a mi, que amb el
pas dels anys, encara que ja tingui els cabells blancs, pugui
continuar defensant al nostre estimat Club seguint l’exemple dels meus referents, l’Orlando Martín, que va jugar mentre les forces el van acompanyar, i el gran Manolo González
a qui tinc el privilegi de seguir admirant.

ON ES PODEN VEURE LES SEVES ‘OBRES ARQUITECTÒNIQUES’?
La meva carrera professional principalment ha estat destinada a l’obra pública, a la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron, Urgències, reforma de l’hospitalització de l’Hospital
General, Edifici de Laboratoris de l’Institut de Recerca i
Investigació, Cafeteria exterior, Servei de Radioteràpia,
Edifici de Ressonància Magnètica, Farmàcia, Pla Director
de Trauma, etc. Així com Radioteràpia a l’Hospital Arnau
de Vilanova de Lleida i quiròfans a l’Hospital de Viladecans. A l’àmbit industrial la fàbrica per a Tecno Spuma a

ÉS MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA. QUÈ LI DIRIA ALS SOCIS?
AQUEST ANY EL CLUB EN FA 75 ANYS.
No voldria acabar sense un record al Carlos Calvo que va ser
qui em va demanar que entrés a formar part de la directiva
de Josep Maria Garcia i Maranges i amb qui vam compartir bons records a la pista i dificultats en la gestió del Club,
però que em va ensenyar a lluitar per allò en què crèiem.
Explicaria mil històries més viscudes al Club, però crec
que això podria incorporar-se als actes de celebració del
75è Aniversari que properament celebrarem tots plegats.
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ESCOLA PÀDEL I TENNIS

PÀDEL

ESCOLA

EQUIPS D’INTERCLUBS
A la secció de pàdel cal destacar que
a l’inici d’aquest semestre, tots els
nostres equips d’Interclubs de totes
les categories han reprès la competició amb moltes ganes i il·lusió, realitzant els entrenaments propis per
assolir els millors resultats possibles
per representar el nostre Club.

COMPETICIÓ SENIOR
Els nostres jugadors més veterans, en Dario Gauna i la Núria Rivas, acompanyats de les seves parelles, el Juanlu Blanco i l’Eva Gayoso, també han iniciat
la seva temporada de competicions i amb molt bon peu. La Núria i l’Eva ja
van disputar la primera final de l’any al Torneig Categoria d’Or disputat a les
instal·lacions del DiR de Sant Cugat.

ESCOLA DE PÀDEL PER NENS I ADULTS
Pel que fa a les escoles de Pàdel, ha arrencat l’escola de nens que te lloc de
dilluns a dijous de 18h a 19h. Mencionar que cada vegada comptem amb més
inscripcions a l’escola d’adults i esperem que segueixi aquesta tendència al llarg
del 2019.

COMPETICIÓ JUNIOR
També tenim el gran plaer d’informar
que dos dels nostres joves jugadors,
en Tacià Fité i en Marc Romo, ja han
iniciat la nova temporada de competicions en la que esperem aconsegueixen tots els èxits que mereixen i
puguin seguir avançant posicions en
el rànquing de la Federació Catalana
de Pàdel.
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TENNIS

ESCOLA

BON COMENÇAMENT D’ANY
Per altre costat, bon començament
d'any pels jugadors de l’acadèmia, en
Pol Martín (un jugador que ens fa especial il·lusió, doncs porta molts anys
a l'escola de l'Hispano), i que ha disputat la seva primera semifinal a un
Torneig Future de 15000 $, i li serveix
per anar pujant llocs al rànquing mundial. El Diego Hidalgo, jugador equatorià, que ha aconseguit la fita de
disputar la Copa Davis amb Equador
en la eliminatòria que va caure contra
Xile per 3-1. Xile s'ha classificat per a
la fase final del grup mundial que es
disputarà a Madrid amb el nou format
del proper Setembre.

NOUS EXITS PER L’ACADÈMIA DE TENNIS PRO-AB TEAM
L'escola de tennis del Club, dirigida per l’acadèmia de tennis PRO-AB Team,
segueix aconseguint èxits en aquest primer semestre de l'any.
La nostra jugadora Carlota Martínez s'ha col·locat entre les 50 millors juniors
del món, i ha estat present al primer Grand Slam de la temporada a Melbourne.
Al quadre final va superar a la jugadora Australiana Talia Gibson per 4-6, 7-6,
6-1, i va caure a segona ronda contra la cap de sèrie 5 del Torneig i 12 del món,
la tailandesa Mananchava Sawangkaev per 6-7, 6-2, 6-2.

COMPETICIÓ PER EQUIPS
A nivell de competició per equips
s'han disputat les eliminatòries Juniors en categories masculines i
femenines i els nostres equips han
mantingut les respectives categories
(plata i or) amb molta comoditat.
Destacar també que quatre jugadors
de l'escola han reforçat a partir de
l’1 de gener els equips +18 del Club.
Els jugadors en qüestió son: en Jordi
Coupé, en Víctor Ruiz, l’Àlex González
i l’Àlex Miguel.

Una experiència molt important per a ella que l'ajudarà a créixer i a seguir la
seva formació per assolir la professionalitat dins el circuit WTA.
BEQUES PELS NOSTRES JUGADORS
Informem també de les beques obtingudes pels nostres jugadors Jordi
Puig, en Jofre Segarra, la Judith Gonzalez entre d’altres, per a estudiar a
universitats americanes i defensar els
seus respectius equips a la lliga de
tennis.
Seguirem treballant perquè nous jugadors segueixin potenciant els equips
del CD Hispano-Francès i informant
del Stage i Campus de Tennis d’estiu.
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ESPAI SOLIDARI

CÀRITAS
Tots tenim un àngel

Ferran Casamitjana, adjunt a Comunicació i RRII de Càritas Diocesana de Barcelona

Això demostra que quan hi ha dificultats, Càritas es posa al
servei dels més vulnerables, i sempre hi som.

COM DEFINIRIES CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA?
Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat sense ànim
de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i
acompanyar a les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat perquè puguin reflotar la seva vida. Precisament, aquest 2019 celebrem els 75 anys de Càritas Diocesana de Barcelona, i hem volgut destacar l’acompanyament
que ofereix Càritas amb la campanya “Tots tenim un àngel”.
En aquesta campanya expliquem que Càritas ha volgut ser
l’àngel d’aquelles persones que, per diverses circumstàncies de la vida, han perdut l’esperança. El nom d’aquest àngel no és Càritas, sinó que porta el nom de totes aquelles
persones i entitats que durant aquests 75 anys ens heu ajudat a construir el que som avui.
QUINES RAONS DONARIES PERQUÈ LA GENT FOS SÒCIA DE CÀRITAS?
EN QUÈ ES DIFERENCIA CÀRITAS D’ALTRES ORGANITZACIONS
SEMBLANTS?
Càritas és, possiblement, l’entitat més propera a les problemàtiques socials que es viuen a peu de carrer. Les persones que necessiten ajuda poden trobar-nos en la majoria
de barris, ciutats i pobles, i aquesta presència i proximitat
de Càritas és un valor afegit que altres entitats potser no
tenen. Quan va iniciar-se la crisi econòmica, per exemple,
nosaltres ja vam detectar que l’economia no anava bé un
any abans. La primera cosa que van fer moltes de les persones que van perdre la feina va ser trucar a la nostra porta.
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D’altra banda, Càritas és sinònim de solidaritat, companyonia i compartir, valors que ens han ensenyat de ben petits
i que sempre haurien de regir les nostres accions. Aquests
valors formen part de l’acollida i l’acompanyament que
Càritas ofereix, i volem que les persones que han perdut la
feina, que no arriben a final de mes, o que no poden cobrir
les seves necessitats més bàsiques puguin sentir-se escoltades.
CÀRITAS I EL TENNIS ESTAN VINCULATS?
COM VA SORGIR AQUESTA IDEA?
El tennis, com la majoria d’esports, es basen en l’esforç
d’un mateix i en el treball en equip, i crec que són elements
essencials per qualsevol persona que vol tornar a creure
en ella mateixa i tirar endavant. El Club Esportiu Hispano
Francès va garantir en el passat que molts infants amb
pocs recursos gaudissin gratuïtament dels campus d’estiu,
i accions com aquesta afavoreixen la construcció d’una societat més justa i amb major igualtat d’oportunitats per als
més menuts.
La idea del Clubs amb Cor va sorgir d’en Josep Ferrer Peris,
que havia sigut President de la Federació Catalana de Tennis. Després de conèixer el projecte d’Empreses amb Cor
de Càritas, que es dedica a sensibilitzar i buscar acords de
col·laboració amb el món empresarial, va creure que podria
exportar la idea al món esportiu. Va trobar-hi una gran acollida! Tant es així que cada any, gairebé 30 clubs esportius
ens ajudeu a fer possibles els somnis de moltes persones
ateses per Càritas.

ENTRETENIMENT

LA RECEPTA
MariscCo Reial rep als seus clients amb un mostrador ple de marisc i peix fresc del país. A la seva cuina
mediterrània hi destaquen els productes frescos i de
primera qualitat de la mà de Jordi Arrese. Cuina ininterrompuda durant tot l’any.
Entre les seves especialitats hi destaca l’arròs caldós de llamàntol o l’arròs caldós
d’escamarlans, cuinats al punt. El celler climatitzat permet escollir entre una extensa selecció de vins. Disposem de sales privades on poder celebrar el esdeveniments més exclusius i privats.
A MariscCo volem que els nostres clients
es sentin còmodes, per això cuidem la
nostra imatge en un ambient agradable,
romàntic i acollidor junt amb un
servei atent i personalitzat.

MARISCCO REIAL
Plaça Reial, 8
08002 Barcelona
Telf: 934 124 536
MARISCCO CÒRCEGA
c/Corcega 272
08008 Barcelona
Telf: 932 922 816

www.mariscco.com

ARRÒS CALDÓS DE LLAMÀNTOL
PER LA MARCA
Ceba
Pebrot vermell i verd
Tomàquet fregit
Sípia de platja
SALSA MARINERA
Pebrot vermell i verd
Ceba
Pa fregit
Vi blanc
Alli i julivert
Fumet de peix
ELABORACIÓ
Per fer la marca, sofregir ceba, pebrots, tomàquet fregit i la sípia a foc lent.
Per la salsa marinera sofregir els pebrots, la ceba i triturar la resta d’ingredients. Coure tot 15 minuts. Afegir fumet de peix. Per la paella, sofregir el
llamántol, afegir l’arròs , 3 cullerades soperes de marca i 2 de salsa marinera.
Afegir 1’5l de fumet per 180gr d’àrròs bomba. Coure 18 minuts a foc lent.
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PENSAMENTS
“Vaig odiar cada
minut d’entrenament,
però vaig dir,
‘No abandonis’.
Pateix ara i viu la
resta de la teva vida
com un campió”
Muhammad Ali

“Tinc la teoria
de que si dones el
100% tot el temps,
les coses finalment
funcionaran”
Larry Bird

“Es difícil superar
a una persona que
mai es rendeix”
Babe Ruth

“Sempre pots
ser millor”
Tiger Woods

“La vida està
destinada a ser
un repte perquè
els desafiaments
et fan créixer”
Manny Pacquiao

“La persistència
pot canviar el
fracàs cap a un
extraordinari
assoliment”
Marc Levy

SUDOKU
DIFICULTAT: NORMAL

DIFICULTAT: DIFÍCIL
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XARXES SOCIALS
Ens agrada compartir to el que passa a la nostra entitat i
al món de l’esport a través dels nostres perfils de xarxes
socials.

Segueix-nos!
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LA CUINA DEL CLUB
RAVIOLIS D’ALBERGÍNIA FARCIDA DE PEIX I MARISC
INGREDIENTS
• 1 Albergínia
• 1 ceba
• 1dl oli
• Sal i pebre
• Formatge ratllat
• Beixamel
• Peix i marisc
pel farcit

ELABORACIÓ
Tallar dues làmines d’albergínies, cuinar-les a foc lent amb
unes gotes d’oli i posar-les en creu.
Pel farcit: Saltejar el peix i el marisc juntament amb la
ceba, sal i afegint la polpa de les albergínies.
Posar el farcit a cada creu feta per les dues làmines
d’albergínies i tancar-les.
Cobrir amb beixamel, formatge ratllat i posar a gratinar.
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