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stimats socis, la situació sanitària sembla més controlada i progres-

sivament les nostres vides tornen a la normalitat, un record molt 

sentit a tots els socis, familiars i amics que ens han deixat. 

És l’últim any de la junta directiva que he tingut l’honor de presidir, 

han sigut 6 anys intensos, inoblidables, on la il∙lusió de fer les coses 

el millor possible ha sigut el nostre principal objectiu, agrair a 

cadascun dels membres de la junta i a tots els col∙laboradors del Club 

la vostra professionalitat i suport constant.

Aquest any, com l’any passat, moltes activitats previstes no s’han pogut 

fer, com les festes socials, el sopar cloenda de les activitats d’hivern, les 

nits musicals d’estiu, el tradicional repartiment de premis, els nocturns 

de tennis/pàdel del mes d’agost i un llarg etcètera. 

A continuació us resumeixo les principals accions que hem fet durant 

la nostra legislatura:

1 /. Hem internalitzat l’àrea esportiva incrementant la facturació d’aques-

ta secció més d’un 150% (escoles d’hivern, campus i classes particulars).

2 /. Hem reformat l’entrada al club; avui es concentra en un sol punt 

amb la finalitat de tenir més control d’accés i donar més valor al fet 

de ser soci.

3 /. Estem oferint un ventall més gran d’activitats dirigides i d’horaris 

(tonificació, ioga, spinning, pilates, aquagym...) juntament amb un nou 

servei de fisio/quiropràctic.

4 /. Vàrem reformar la cuina i el restaurant amb el finançament de la 

patrimonial Tedesa.

5 /. Hem reformat l’àrea del pàdel, instal∙lant llums leds, pintant els murs, 

reformant els paviments i posant-hi xarxes noves a totes les pistes; s’ha 

fet una nova pista de vidre, finançada també per Tedesa, i hem transfor-

mat una zona del bosc en “chill out” amb la incorporació d’una carpa.

6 /. Una comunicació més fluida amb el soci incorporant l’agenda 

setmanal dels dijous, sent més proactius a les xarxes socials, actualitzant 

la pàgina web i redissenyant la revista de Nadal per seccions.

7 /. Captació de nous patrocinadors, actualment en tenim 7: Catalana 

Occidente, Immo Cala Marquesa, Intersport, Jovi Grup, Cottet, 

Ersce Ascensors i Immo Withfor.

8 /. Hem organitzat un munt d’activitats lúdiques: festes socials, de 

Cap d’Any, revetlles de Sant Joan, nits musicals, festes de primavera, 

conferències temàtiques, etcètera, activitats que s’han vist molt 

afectades per la pandèmia.

9 /. Hem seguit consolidant i promovent les competicions de tennis 

i de pàdel: competicions nacionals, com el campionat d’Espanya 

de veterans, internacionals ITFs, comarcals i socials de tennis, compe-

ticions de pàdel “categoria bronze” i altres competicions oficioses 

com les del pernil i torró de tennis.

10 /. Hem reorganitzat les àrees del Club: administrativa, comunicació, 

manteniment, tennis, pàdel, activitats dirigides, competicions i social.

11 /. I per últim, i potser el punt més important, hem mantingut una 

política molt estricta en el control de les despeses. 

Aquest any voldria destacar la celebració del 49è. Campionat 

d’Espanya de Veterans de Tennis durant la primera setmana de juny 

amb més de 600 inscrits, tot va sortir rodó!, felicitar els nostres socis 

Jaume Beltran pel campionat individual en la categoria de +80, Josep 

Jordi Cambra per ser finalista en la categoria Individual +65, Carolina 

Freixas juntament amb la seva germana Natalie pel campionat de 

Dobles +45 i els germans Cambra, Sixte i Josep Jordi, pel campionat 

de Dobles +65 i a tots els col∙laboradors del Club que vàren donar 

tot i més per tenir-lo en unes òptimes condicions. 

Voldria fer una menció especial a en Juan Manuel Anton i a en Javier 

Escalante com a nous directors de les seccions de tennis i pàdel, la 

seva professionalitat i actitud sempre positiva són valors indiscutibles 

per seguir pel bon camí. També a en Xavi Bosch i Adrià Bonet, dos 

pilars imprescindibles en l’engranatge del Club, a la Lluïsa Adroher, 

Vanessa Gomez i Ferran Fernàndez per la seva predisposició en solu-

cionar qualsevol problema, a l’equip de neteja i manteniment Ishan, 

Faddoul, Hamid i Moha i els restauradors Júlia Fuertes i Santi 

Marsal, agrair-los a tots la seva actitud i bon tarannà molt especial-

ment en els moments d’incertesa viscuts per la pandèmia.

El Club es va fundar l’any 1974, ha plogut molt des d’aleshores i els 

hàbits de la societat d’avui són molt diferents dels de fa 50 anys. Un 

munt de noves tecnologies han vingut per quedar-se i els llargs estius 

de 3 mesos ja són història. Tot ha canviat molt i malgrat l’increment 

considerable de la facturació durant aquests últims anys, cal refle-

xionar sobre la viabilitat futura del model de club que tenim.

En aquestes pàgines hi trobareu dues interessants entrevistes als 

socis Daniel Cornudella i Josep Lluís Marcó que ens expliquen els 

seus respectius punts de vista.

Ja us anirem informant, però molt probablement hi haurà el∙lec-

cions a la presidència del Club la propera primavera, els socis 

hauran de decidir el que creguin millor pel seu 

futur, estem vivint moments de molts canvis i el 

nostre Club no és pas l’excepció.

Amb el desig de continuar gaudint molts anys d’un 

Club tan maco i estimat com el nostre i, en nom 

de tota la junta i col∙laboradors del Club, molt 

Bon Nadal i Any Nou, forta abraçada.

  Jordi Cumellas
  President del CTLL
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Un any més, i degut en part a la gran rebuda d’aquesta secció l’any passat, 
tornem a fer un recopilatori d’alguns records immortalitzats al llarg dels prop de 

cinquanta anys de història del Club. 

À L B U M  D E  F O T O S   |   C T L L

1977 Antoni Martínez, amb un jove Francis Roig, durant l̒acte d̒entrega de premis dels Campionats Socials

1979 Isidre Tenas, Germán Loewe i Santiago Martí

1980 Equips d̒handbol femení del CTLL

1989 Foto de grup del mític torneig “24 hores de tennis”

1990 Foto de grup de l̒Escola de Tennis

1994 Sopar de cloenda del Torneig del Pernil

2013 José Mª Serra, president del Grup Catalana Occidente amb un grup de guanyadors i finalistes del 
 XXII Trofeu Catalana Occidente

19791977

1980

1990

1989

2013

1994
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uè té de diferent el CTLL? Per mi, és que no és el típic lloc d’esti-
ueig. Aviam, de fet els que van fer aquest Club, eren gent del Reial 
Club de Tennis Barcelona que anaven molt per aquesta zona i van 
fer un club com els d’allà, és a dir, un club d’alt nivell. Això ja va 

fer que el Club fos diferent dels que estàvem acostumats a la costa. Jo vaig 
començar a anar-hi als estius amb els meus amics. Hi anava gent de nivell 
de diferents clubs de Barcelona, Sabadell... i ens trobàvem allà i jugàvem. 
A més, a l’estiu feien el Campionat Social i hi havia molt ambient.

Com vas arribar-hi al CTLL? 
Bé, de fet va ser un amic meu d’allà amb el que vaig començar a jugar. 
Jugàvem a una pista que hi havia en una urbanització. En començar a 
anar per aquella zona vam dir d’anar a jugar a aquell nou club. Jo encara 
no el coneixia, i vam decidir anar un dia. El CTLL és un club que només 
veure les seves instal·lacions et deixa molt al·lucinat. Després vam dema-
nar informació i, al cap de poc, vam veure que seria un bon lloc on jugar, 
ja que hi hauria molta gent i molt ambient. Ens vam decidir ràpidament.

M’imagino que la situació, en aquella època, era una mica diferent.
Més que res que llavors hi havia molts socis, més que ara. Era una època 
–t’estic parlant de fa 25 anys, quan jo vaig començar a anar per allà– 
on encara hi havia els nens amb tres mesos de vacances, les famílies... 
És a dir, era un club molt familiar on anava tota la família a jugar, amb 
els avis i els pares i tota la colla. Hi havia molt ambient. Avui dia, tens 
raó, ha canviat perquè ara qui va al Club és qui vol jugar a tennis o a 
pàdel, o anar a pilates o a l’activitat que faci. Poder ha perdut una 
mica l’aspecte més social de quan jo vaig començar.

El teu fort és el tennis, però que també podria ser el futbol...
El futbol és una tradició familiar. El meu avi era jugador professional. 
Va entrenar al meu pare 1 any a Primera Divisió. Va jugar a l’Espanyol, 
al Depor i al Sabadell. Nosaltres som de Sabadell i va estar jugant alguns 
anys quan estava a Primera Divisió. Jo vaig començar a jugar a futbol 
als infantils i als juvenils. Quan van fer el Cercle Sabadellès, un club de 
tennis, jo ja tenia 14 o 15 anys i llavors vaig començar a jugar a tennis. 
Em va agradar molt, vaig fer amics bons i em vaig enganxar. Al principi 
anava molt de bòlit perquè volia fer les dues coses a l’hora i era impos-
sible: tenia partit d’una cosa i de l’altre, entrenaments... Finalment va 
ser el meu pare qui em va dir: “ja m’agrada que facis esport, però deci-
deix-te per una cosa.” I mira, em vaig decidir pel tennis.

Què és el que et va enganxar del tennis?
D’entrada, com a esport m’agradava molt. Trobava que mentre estava 
aquella estona dins de la pista no pensava en res més. Estava concentrat 
en el partit. Hi ha altres coses que també m’agraden com anar a caminar 

amb la meva dona, però no m’evadeixo tant de tot. Amb el tennis és di-
ferent. Mentre estàs a pista jugant és molt individual i no penso en res 
més, però també m’enganxa la part social que hi ha fora de pista: quan 
acaba el partit ens agrada quedar-nos una estona, fer una cerveseta i 
parlar una mica. També està el tema de jugar en equips on fas pinya amb 
el teu equip. El que m’agrada, a part de l’esport en sí, és l’evolució. A 
l’inici, quan encara no les toques massa, es passa una mica malament, 
però quan la bola ja comença a anar on vols –bé, que això no ho acabes 
d’aconseguir del tot– i quan comences a “tocar-la” una mica, t’enganxa.

Tu jugues bastant per parelles?
A veure, he guanyat algun torneig de dobles. I sí, va haver-hi una 
època on jugava bastant a dobles. Però bé, de fet va ser una etapa. Vaig 
jugar des dels 14-15 anys fins que em vaig casar, als 24 anys, i després 
vaig parar pels nens, per estar a casa. Vaig estar uns 10-15 anys que 
no vaig tocar la raqueta, però després, a partir dels 35-40, vaig tornar 
a posar-m’hi. T’he de dir que potser és l’època que més ho he gaudit, 
perquè és quan he valorat molt aquest espai de la meva vida on vaig 
una estona amb els amics a jugar. Aquesta part que t’enganxa.

Figures com Rafa Nadal han ajudat a donar-li molta projecció al tennis... 
Què creus que passarà quan es retiri en Rafa?
Rafa és un referent per a tots els nanos joves, per a tot el tennis al país. 
Vull dir, és una persona que ha fet bé pel tennis aquí perquè ha fet que 

Ara hi ha tanta proposta de coses per fer que, si tu només hi vas a 
l’estiu, seguir sent soci la resta de l’any no és fàcil. Els que juguen més 
habitualment i amb més continuïtat, no tenen problema i els hi encan-
ta i tots ens estimem molt el Club. Però entenc que no és fàcil per la 
gent que està tot l’any pagant les quotes quan només utilitzen el Club 
dos mesos a l’any. Abans era un tema més social i més familiar perquè 
les famílies eren socis de tota la vida... I això de mica en mica ha anat 
davallant. Ara és un moment on s’estan buscant noves maneres. Però 
bé, no és fàcil donada la circumstància aquesta de temporalitat.

Alguna idea?
Idees sempre hi ha, i els que ens estimem el Club sempre estem allà. Jo 
per exemple, amb el meu granet de sorra, he estat sempre involucrat i 
quan he pogut fer alguna cosa que podia afavorir al Club doncs perfecte. 
Vam tenir una idea que crec que va ser bona: oferir serveis a la gent que 
està allotjada als hotels prop del Club. Així vam crear l’Empordà Club 
on hotels es feien abonats i tenien carnets que els seus clients podien 
disposar, amb uns preus més avantatjats en lloguers de pistes, serveis... 
I això va començar de seguida però vam fer-ho de mica en mica perquè 
no ocasionés problemes als socis. Per exemple, no era vàlid ni al juliol 
ni a l’agost, ni els caps de setmana. Ho fèiem quan veiem que hi havia 
disponibilitat d’espai. La veritat és que això estava arrancant bastant bé, 
i de seguida vam tenir vuit o nou hotels, però en aquell moment va 
arribar la pandèmia. La idea era bona, i el temps que li vam dedicar al 
final va donar fruits, però va venir això i no ho vam poder controlar. Ara 
estem esperant que la cosa es normalitzi, però serà, més aviat, de cara a 
la primavera que ve.

Que valores més del Club Tennis Llafranc?
El que més valoro és lo bé que et fa sentir quan arribes allà: la gent, 
les instal·lacions, l’esforç que posa la gent que està portant el Club amb 
tota la situació de la pandèmia... I després, una altra cosa que també 
enganxa molt, és que la majoria de gent que anem allà som d’altres 
clubs o juguem a altres llocs i el CTLL és com un punt de trobada. 
Que la zona sigui tan maca et dóna una cosa afegida que és poder anar 
a fer un bon partit de tennis amb un entorn amb encant cosa que, 
normalment, en un altre lloc d’estiueig o de caps de setmana no ho 
tindríem. L’altre dia ho parlàvem amb la gent que són moltes coses 
que fan que aquest club es faci estimar i notes aquesta sensació que la 
gent està contenta d’estar-hi.

molta gent s’enganxi. Però bé, aquí sempre hi ha hagut jugadors de molt 
bon nivell, jugadors de primera línia i quan en Rafa es retiri segurament 
sortirà un altre. No crec que sigui un factor de dir que quan ell desapa-
regui farà una baixada el món del tennis. Es notarà perquè és un crac i 
ha destacat moltíssim, però tampoc com per dir que és la fi. De fet, els 
veterans estem jugant cada cap de setmana un ITF, que és el mateix que 
juguen en Rafa però en sèniors, i n’hi ha per tot el món amb un sistema 
de puntuació, de rànquings... En sèniors hi ha més gent que hi juga 
perquè amb 60 anys ja es té més temps per altres coses. És un ambient 
molt maco on tots ens coneixem i anem a jugar. Vull dir que l’al·licient 
de les grans figures, evidentment, hi és, però el tennis té molts d’altres.

Tornant al Club, m’han comentat que sempre has estat implicat 
en l’organització de tornejos, festes...
Sí, la veritat és que és un Club que fa que la gent se l’estimi molt. Com 
per exemple el meu cas: feia uns 40 anys que estava a l’altre club de Sa-
badell, però va ser quan ens vam ajuntar amb tota l’altra colla quan va 
deixar de ser només un lloc d’estiu i va començar a haver-hi més conti-
nuïtat. Ja fa uns anys que, més o menys, el 85% dels socis són de Barce-
lona i passa que, fora dels caps de setmana o de l’època d’estiu, baixa molt 
l’activitat. S’havia de fer alguna cosa, ja que és un Club amb unes ins-
tal·lacions molt grans, però a l’hivern són 4 gats. Vam començar, a unir-nos 
i a fer equips. Vaig tenir la idea de fer una empresa d’activitats turístiques: 
per exemple anar amb bicicleta, amb barca, caminades, ioga, tennis, 
pàdel... Ens vam posar d’acord amb el CTLL per oferir uns serveis que a 
ells també els hi interessa perquè al final és una manera de rendibilitzar.

Com has vist l’evolució del Club des que hi vas arribar?
A l’Escola de Tennis i a la competició s’ha anat millorant: cada vegada hi 
ha més nens i, als casals d’estiu, hi ha més inscrits. En aquest aspecte ha 
millorat. D’altra banda, la davallada de socis és una cosa difícil de lluitar 
perquè és un Club on els costos del manteniment són molt alts. Mantenir 
això amb la neteja, les pistes, el restaurant... Tot suposa un gran cost, i, 
per això, la davallada de socis no és una cosa que sigui fàcil de portar.

També per l’evolució de la societat, no?
El que dèiem, abans passàvem tot l’estiu allà i, a certa edat, el que volies 
era una bici o un cotxe i fer activitats, i coses. Ara poder amb el mòbil 
i amb els videojocs... També hi ha molta competència. En aquella 
època tu eres soci del CTLL i era una cosa establerta dins de la família. 

Soci des de fa més de 25 anys. Persona estimada pel seu caràcter amigable i positiu, 
sempre ha estat vinculat al món de l’esport ja sigui en la seva infància amb el futbol com 
després amb el tennis com a jugador d’alt nivell i membre de l’equip del CTLL. per Sergi Mejías

Francisco:
643 576 662

Avda de les Corts Catalanes, 1
17200 Palafrugell (Girona)

Q
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quest estiu, la 30a. edició va tornar a aplegar gairebé una 
vintena d’inscrits, malgrat les reticències provocades per la 
pandèmia COVID19.

Així, podem destacar en noies a Marina Galipienso i Alba Bosch que 
varen derrotar Irene Loewe i Anne Morgado en les finals Aleví i Cadet.
Mentre que en nois, destacarem la maratoniana victòria en Infantils 
de l’Èric Solà davant Víctor Cumellas (7-6 (17-15) / 6-0), i les 
victòries de l’Oliver Balcells en Alevins davant Llorenç Rodà per 
un clar 6-0/6-3 i d’en Marc Galipienso en Junior davant Alberto 
Butunoiu per un equilibrat 6-2 / 1-6 / 10-7. I com cada edició, el 
Sr. Josep M. Serra no va voler faltar a un dia tan entranyable.

 campions/es finalistes

 ALEVÍ femení: Marina Galipienso Irene Loewe

 ALEVÍ masculí: Oliver Balcells Llorenç Rodà

 INFANTIL masculí: Èric Solà Víctor Cumellas 

   CADET femení: Alba Bosch   Annelesse Morgado

 JUNIOR masculí: Marc Galipienso  Alberto Butunoiu

La tercera setmana d’agost ens va oferir, com cada estiu, una nova edició que any rere 
any posa a pista als joves talents que han de ser el futur tennístic del Club.  per Xavi Bosch

esprés d’un any d’aturada i molta recol·locació de 
dates a causa de la situació sanitària, el dissabte 15 
de Maig d’enguany es va aconseguir celebrar una 

nova edició de la fase gironina de la Xpress Tennis Cup 
a les nostres instal·lacions. Novament, un èxit rotund de 
participació i organització d’aquest torneig impulsat per 
la Fundació Jesús Serra amb la participació de 8 equips 
de tota la província de Girona. El Club va participar amb 
dos equips, l’equip masculí sub12 i un equip de minitennis, 
fent ambdós un molt bon paper. 

A finals d’aquest any la Xpress Tennis Cup celebrarà la 
seva 5a. edició, repetint el Club Tennis Llafranc com a seu 
de la fase gironina, d’aquest campionat de tennis infantil 
que té com a propòsit impulsar la pràctica del tennis en 
infants, prioritzant els valors i la diversió.

BAQUEIRA BERET

14.ª edición: 
11 y 12 de diciembre de 2021

15.ª edición:
5 y 6 de marzo 2022

¡Participa y gana fantásticos premios! 
Infórmate e inscríbete en: www.esquifjs.com

Anuncio_revista_EsquiPRO_210x280 Prueba2.pdf   7   25/10/2021   15:35:47
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estacar que es varen disputar 24 proves amb 226 participants 
equilibradament repartits (41 juvenils, 74 absoluts i 111 sèniors) 
i, gairebé, 250 partits disputats. Rècord d’inscripció d’aquest 

segle en categoria +55 anys amb 23 participants i, també, en Dobles 
+55 amb 12 parelles. 

La final Absoluta masculina serà de les més joves de la història del 
Club amb menys de 31 anys a pista. La varen disputar el vigent 
campió, Paul Sobich (16 anys) que va poder retenir el títol derrotant 
al jove Jaume Margarit (15 anys), per un lluitat i intens 6-2/6-4. En 
Jaume va acabar cedint el 2n. set després d’anar per davant 4-1. A 
Semifinals en Paul va superar a Gregoire Bastide en un gran partit 
on el primer set va ser esplèndid i molt equilibrat (7-6 (9-7) / 6-1), 
mentre que en Jaume derrotava al veterà German Loewe, finalista 
de la passada edició per un clar 6-1 / 6-2.

També són protagonistes d’aquesta 44a. edició: en Alberto Álvarez, 
nou soci amb molt talent, que va derrotar en +35 en Jordi Pérez, 
que també va tenir l’encert d’arribar a la final +45 i que es va emportar 
un altre soci d’excel·lent nivell en Sergi Vieta. En categoria +55 en 
Philippe Bastide es va imposar a Bart Homan mentre que en +65 
en Sixte Cambra derrotava Michel Lanusse.

En Dobles Absoluts cal destacar l’equilibrada final guanyada per la 
parella Gregoire i Philippe Bastide a Sergi Vieta i Àlex Rius amb un 
resultat que parla sol: 6-4 / 6-4.

Destacar que la parella David Robres – Gustavo Blengino va acon-
seguir el títol +45 i derrotant Antoni Rovira – Bart Homan, mentre 

DOBLES MIXTE
Mireia i Antoni Rovira

INDIVIDUAL MASCULÍ
Jaume Margarit i Paul Sobich

INDIVIDUAL SÈNIOR +35
Jordi Pérez i Alberto Álvarez

DOBLES MASCULÍ
Philippe i Gregoire Bastide

ALEVÍ FEMENÍ 
Marina Galipienso i Irene Loewe

DOBLES SÈNIOR +30
Anne Bastide i Ada Giménez

INDIVIDUAL SÈNIOR +65
Sixte Cambra i Michel Lanusse

INDIVIDUAL FEMENÍ
Mireia Rovira i Marta Escubós

que Dani Cornudella – Miquel Montserrat aconseguien també el 
títol +55 derrotant Sixte Cambra – Antoni Rovira.

A nivell femení, Mireia Rovira i Marta Escubós varen repetir final 
Absoluta. La Mireia, derrotant novament a la Marta, va ampliar a 5 els 
títols absoluts que porta aconseguits en 6 finals consecutives els darrers 
6 anys. També amb el seu pare Toni Rovira, varen aconseguir un altre 
rècord: 5 anys disputant la final del Doble Absolut mixt, amb 4 títols 
els darrers 4 anys, aquest any davant Chloe i Àlex Rius. 

També es varen poder disputar els Dobles Sèniors +30 femenins acon-
seguint Anne Bastide i Ada Giménez les guanyadores en una final molt 
competida amb Françoise Stavaux i Loli Herrero: 7-6 / 1-6 / 10-5.

A destacar, en categories base femenina, la Chloe Rius que va repetir 
l’èxit de la passada temporada (campiona Alevina i Infantil) també 
davant la mateixa rival, la Maria Vidal. L’Alba Bosch aconseguiria 
repetir el títol Cadet derrotant l’Olivia Deu i la Carmina Gimeno en 
una lligueta.

En base masculina cal destacar els títols d’en Gerard Nuñez (Aleví) 
davant Lluc Pi, Arnau Ballell (Infantil) davant Jan Rius i Jaume 
Margarit (Cadet) davant Oriol Vidal. 

El proper estiu esperem poder gaudir de nou d’un dels moments 
més màgics i recordats de la temporada: la tradicional cerimònia de 
lliurament de trofeus i posterior aperitiu que, desaconsellada per la 
impossibilitat d’aplegar-se molta gent en un mateix lloc malgrat ser 
a l’aire lliure, novament no es va poder dur a terme.

De les úniques competicions que no van quedar alterades per la pandèmia, 
gaudint de molt bona resposta tant el passat estiu com aquest.   per Xavi Bosch

2021

    campions / campiones finalistes

INDIVIDUAL masculí Paul Sobich Jaume Margarit

INDIVIDUAL femení Mireia Rovira Marta Escubós

INDIVIDUAL sènior +35 masculí Alberto Álvarez Jordi Pérez

INDIVIDUAL sènior +45 masculí Sergi Vieta Jordi Pérez

INDIVIDUAL sènior +55 masculí Philippe Bastide Bart Homan

INDIVIDUAL sènior +65 masculí Sixte Cambra Michel Lanusse

DOBLES masculí Gregoire Bastide - Philippe Bastide Àlex Rius - Sergi Vieta

DOBLES mixte Mireia Rovira - Antoni Rovira Chloe Rius - Àlex Rius

DOBLES sènior +30 femení Ada Gimenez - Anne Bastide Françoise Stavaux - Mª Dolores Herrero

DOBLES sènior +45 masculí David Robres - Gustavo Blengino Antoni Rovira - Bart Homan

DOBLES sènior +55 masculí Daniel Cornudella - Miquel Montserrat Antoni Rovira - Sixte Cambra

CADET femení Alba Bosch Olivia Deu

CADET masculí Jaume Margarit Oriol Vidal

INFANTIL femení Chloe Rius Maria Vidal

INFANTIL masculí Arnau Ballell Jan Rius

ALEVÍ femení Chloe Rius Maria Vidal

ALEVÍ masculí Gerard Núñez Lluc Pi

CONSOLACIÓ individual masculí Alberto Álvarez Niklas Homan

CONSOLACIÓ ind. sènior +35 masculí José Oriol Tapias Nicolás Salom

CONSOLACIÓ ind. sènior +45 masculí Bart Homan Xavier Vidal

CONSOLACIÓ ind. sènior +55 masculí Miquel Montserrat Xavier Cumellas

CONSOLACIÓ ind. sènior +65 masculí Andreu Martínez Ignasi Sant
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xcel·lent treball de tots els entrenadors –Adrià Bonet, Aida Ventura, 
Oriol Ventura, Agustín Madrid i Marcos Arroyo– fidelitzant als 
nostres alumnes que entrenen tot l’any amb nosaltres, com 

també, els que ens trien per fer uns entrenaments de qualitat els mesos 
d’estiu. La majoria triant la modalitat d’entrenament de doble torn, ja 
que, a més de ser una modalitat molt exigent, també es va generar un 
clima de bon ambient entre tots els participants. Per obtenir el màxim 
de cada jugador/a és primordial que la persona es senti bé, cuidat en 
cada un dels detalls que l’envolta. L’equació principal perquè aquest 
mètode funcioni ha sigut: Persona-Esportista-Tennista.

Pel que fa a l’Escola d’hivern, a la nostra Escola de precompetició i 
competició busquem reafirmar el gran treball realitzat durant l’estiu, 
i ens estem preparant per afrontar les pròximes competicions per 
equips i individuals tant de caràcter regional, nacional com interna-
cional. D’altra banda, la base segueix sent un pilar molt important per 
la nostra escola amb els grups de baby i minitennis, que funcionen 
cada dia, de dilluns a diumenge, amb un volum important d’alumnes. 
Seguim, també, col·laborant amb la Fundació Jesús Serra amb el pro-
grama de beques, estem contents de poder renovar aquest compromís 
de cara l’any 2022. 

A destacar l’acord de col·laboració amb l’acadèmia internacional 
Full Experience Academy que s’encarregarà de donar servei a juga-
dors/es d’alt rendiment i farà servir el CTLL com a base. Serà una 
oportunitat pels alumnes de la Escola que vulguin provar el camí de 
l’alta competició i ho podran fer dins del mateix Club. A més, l’aliança 
comercial ens ajudarà a portar grups d’estrangers a fer turisme 
esportiu al nostre Club on podran gaudir de les nostres instal·lacions 
i el magnífic entorn que ens envolta.

L’escola del CTLL segueix evolucionant any rere any, i confirmem l’èxit, 
un altre cop, de l’Stage de Competició de l’estiu.   per Juanma Antón
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Un nou estil de rècord al campus del Club de Tennis Llafranc,
amb més de 450 participans.   per Adrià Bonet

À R E A  T E N N I S   |   C T L L

n els últims anys, any rere any, hem anat trencant tots els 
rècords de participació en el nostre campus d’estiu. Aquesta 
vegada superar l’estiu anterior semblava una missió impos-

sible, ja que els números d’inscripció de l’any passat eren excepcio-
nals dins d’una situació excepcional, però ho hem tornat a fer. Un 
nou estiu de rècord al campus del Club Tennis Llafranc amb més de 
450 participants! 

L’any passat es van posar les bases d’aquest nou èxit, i aquest any 
l’objectiu principal era reforçar i millorar aquestes bases, i facilitar a 
totes les famílies els processos administratius. També s’ha seguit apos-
tant pel públic més petit, on novament hi ha hagut un gran nombre 
d’inscrits, amb les setmanes temàtiques com a producte estrella, i 
també amb la relació entre el Club i l’acadèmia Kids&Us per poder 
oferir un campus en anglès de gran qualitat. A més, aquest any els 
alumnes que van participar l’última setmana de Juliol van poder gau-
dir d’una gran jornada de minitennis dinamitzada pel director de 
MiniPlayers, Martín Rocca.

I per tercer any consecutiu s’ha organitzat el campus solidari, conjun-
tament amb l’Ajuntament de Palafrugell i l’Obra Social La Caixa, per 
a joves amb risc d’exclusió social. Aquest any s’ha ampliat l’oferta a 
30 places i el rang d’edats perquè més nens/es puguin gaudir d’aquesta 
magnífica oportunitat.

Agrair i destacar la feina de tots els monitors/es, en especial a les 
coordinadores de Baby i Mini, Alba Liria i Maria Cendra, també 
responsables principals d’aquest èxit. I agrair la confiança dipositada 
en el nostre equip per part de totes les famílies, seguirem treballant 
i millorant per tornar a repetir estius com el de 2021.
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a temporada 2020-21, també ha estat marcada per la pandè-
mia COVID19 alterant el calendari habitual de la 7a. edició de 
la Lliga Catalana que no ha estat posible acabar abans de 

l’estiu disputant-se la 1a. fase fins al juliol i la fase final al setembre. 
Novament hem presentat 4 equips masculins: 1 Absolut i 3 Sèniors 
(+30, +40 i +50).
 
Pel que fa a la posició dels equips, cal destacar l’equip Sènior +30 
que ha aconseguit el títol de Campió Argent Gironí, derrotant tots 
5 clubs que l’acompanyaven sumant 22 victòries per només 3 derro-
tes. Aquest equip ha disputat la Fase Final amb els altres classificats 
de tot Catalunya derrotant a semifinals al RCT Barcelona-Teia a 
domicili per 3-1 i perdent la final davant del CT Girona per 3-2 amb 
un emocionant doble decisiu.  

L’equip Sènior +50 també mereix ser destacat, amb una meritòria 
2a. posició de la màxima divisió Gironina, derrotant 4 dels 6 clubs 
amb qui ha competit: CT Girona, CT Olot i Geieg, a domicili, i 
CT Nylstar de Blanes a casa, perdent només amb el CT Bisbal i amb 
un potent CT d’Aro, campió final, amb 18 victòries i 12 derrotes. 
Classificat per disputar també la Fase Final, la mala sort va emparellar 
l’equip amb el RC Polo, perdent per 1-3. 

Els equips Absolut masculí i el Sènior +40 també han competit amb 
la mateixa sort: una victòria de 4 enfrontaments tot i que 2 de les 3 
derrotes han estat per la mínima... 

Als Campionats de Catalunya, amb 3 equips presentats, l’equip +50 
va derrotar al Nastic de Tarragona per 4-1, perdent a quarts de final 

per 1-4 davant del CT Mas Ram de Badalona. L’equip Sènior +55 va 
perdre 0-3 a finals de març davant del CT La Salut després de suspen-
dre l’enfrontament el passat novembre per aturada COVID19. L’equip 
Sènior +60 va caure a casa davant d’un potent CE Egara de Terrassa 
per un ajustat 2-3 el passat mes d’abril. 

Els 7 equips presentats han disputat un total de 130 partits amb un 
balanç positiu: 72 victòries i 58 derrotes. 

Han participat dins aquests 7 equips un total de 22 jugadors, dels quals 
ha resultat escollit el jugador més valuós (MVP) l’Ahmet Ekler, amb 
12 victòries (8 singles i 4 dobles) i cap derrota, per damunt de jugadors 
també molt importants pels èxits aconseguits com en Lluis Santolaria 
(10V/2D), en Toni Rovira (12V/7D), qui més ha competit –19 partits 
i amb més equips: +30 +40 +50 +55 +60–, en Dani Cornudella 
(8V/8D) i en Manel Baños (6V/7D). 

per Xavi Bosch

quest any 2021 el nostre Club ha estat escollit per la Federació 
per organitzar una nova competició durant la 3a. setmana de juny 
dins del Circuit Juvenil Head que ha passat a formar part del 

nostre XIX Circuit Juvenil. Un any més, el 4t. trimestre del XVIII Circuit 
Juvenil i Absolut va donar pas a la disputa entre el 27 i 30 de desembre 
del tradicional Màsters del Circuit que va aplegar els millors jugadors 
de la temporada i que va ser el Masters amb més participants dels que 
hem disputat fins ara amb 113 participants de 120 possibles.

Els darrers anys l’oferta a la nostra zona d’influència de Circuits 
Juvenils i, també, Absoluts ha anat evolucionant i augmentant consi-
derablement. Aquest factor, afegit als dubtes generats per la pandèmia 
que patim, ens generava molts dubtes sobre el possible descens de 
participants. Però podem estar satisfets ja que els tres trimestres que 
ja hem disputat del XIX Circuit Juvenil i Absolut del nostre Club aquest 
2021, han seguit confirmant que continuem gaudint de la confiança 
dels jugadors de les comarques gironines acompanyats d’un bon grup 

de jugadors de clubs escampats per Barcelona ciutat, Maresme, plana 
de Vic, Puigcerdà i, fins i tot, algun de la Catalunya Nord, sumant més 
de 400 inscripcions juvenils i també més de 100 jugadors en cate-
gories absolutes, les inscripcions rebudes des de la passada tardor... 

Una vegada garantida la quantitat, podem estar també molt satisfets pel 
que fa a la qualitat dels participants, ja que hem pogut gaudir a les nostres 
pistes del nivell dels millors jugadors de cada categoria. Com a mostra, la 
campiona i finalista d’aquest estiu en Benjamí femení, la gironina Nonna 
De Ribot i la nostra sòcia Gina Rius, han estat les mateixes que han 
disputat la Final Benjamí de Catalunya una setmana després.També en 
Absoluts hem gaudit el nivell dels germans Noah i Nil Regàs amb dos 
finals entre ells i un tercer títol. I a nivell femení, també de dos finals entre 
2 jugadores del club: Sofia Martín (Perpinyà) i Taisia Bolsova, amb dos 
títols per la Sofia i encara un tercer títol també de la Taisia. En Jaume 
Margarit i la Lia Palou han aconseguit els títols Cadet i Infantil del 
1r. trimestre de l’any i Chloe Rius l’Aleví Femení del Circuit d’Estiu. 

per Xavi Bosch

esprés de la edició del Campionat d’Espanya per Veterans de 
l’any 2017, que va repetir l’èxit de les 3 edicions anteriors (1996-
2002-2011), varen quedar moltes ganes per part del Club com 

de la Real Federació Espanyola de Tennis (RFET), de tornar a organitzar 
una nova edició veient la satisfacció general demostrada. Així, ens varen 
renovar novament la confiança per organitzar la edició del 2020, resul-
tant ser un any maleït en el que es varen suspendre gairebé totes les 
competicions esportives a causa de la pandèmia mundial de la COVID19.

Amb aquest compromès escenari, la passada primavera la RFET ens 
varen comunicar que estaven disposats a organitzar la competició a 
finals de maig, tot i que amb unes condicions de seguretat molt més 
estrictes. Les perspectives eren molt incertes: hotels que no sabien si 
tindrien obert, institucions i sponsors amb poca implicació inicial, 
jugadors amb molts dubtes de participació... Doncs bé, l’equip organit-
zador del que he tingut l’honor de formar part, ens vàrem posar a 
treballar per aconseguir dur a terme una edició que complís amb totes 
les condicions demanades i que donés la millor imatge del nostre Club.

El resultat va superar totes les expectatives. Per una banda, la desta-
cada resposta dels jugadors/es amb més 850 inscripcions i més de 
600 jugadors, quan la RFET ens deia que amb 400 inscripcions ja 
estarien més que satisfets, demostrant que tenien moltes ganes de tornar 
a competir i retrobar-se, amb el comentari general que gairebé no 
faltava ningú dels millors jugadors de cada categoria. D’altra banda, la 
excel·lent resposta del Club a tots nivells: a destacar la formació d’un 
equip de voluntaris format per una quinzena de joves de la Escola de 
Tennis (imprescindible per l’estricte control d’accés amb proves metges 
i registre d’entrada). També molt destacable el suport a la oficina del 
Torneig de les impagables Nuri Viñeta i Montse Sureda, acompanyades 
de la implicació de la totalitat de treballadors del Club: manteniment i 
neteja, oficina, equip tècnic, Restaurant La Flama, Fisioteràpia Francesc 
Moreno, Botiga esports i encordament a càrrec d’Intersports... 

A nivell esportiu, es recordarà la disputa de 53 quadres, 21 categories 
individuals (12 masc i 9 fem) i 19 dobles (9 masc, 4 fem i 6 mixtes) afegint 
13 quadres de consolació que varen transcórrer durant una setmana 
on es varen poder veure i viure gairebé 600 partits (400 individuals, 
120 dobles i 80 consolació).

Dels gairebé 100 jugadors inscrits dels clubs gironins, uns 20 varen 
ser del nostre Club, destacant el títol +80 Individual per Jaume Beltran, 
de +45 Dobles per Carolina Freixas, +65 Dobles pels germans Sixte 
i Josep Jordi Cambra, i final +65 Individual per Josep Jordi Cambra. 
També competien els socis: (35) Ahmet Ekler, (50) Andreas Doerken, 
(55) Dani Cornudella, Manel Baños (60) Lluis Muñoz, Antoni Rovira, 
Gustavo Buontempo, Carlos Urrea, Ramon Torra, David Robres, 
Jordi Cumellas, Victor Muñoz, (65) Andreu Martínez, (70) Manel 
Fontelles, (75) Felix Serra.

Tot i els inconvenients de no poder gaudir de l’habitual Sopar de Gala, 
ni del lliurament de Trofeus amb contacte... hem rebut un allau de 
felicitacions per part dels jugadors, àrbitres, directius i autoritats que 
han volgut així reconèixer la bona feina duta a terme pel nostre Club. 
Amb la satisfacció que dona la feina ben feta, espero tenir la oportunitat 
de repetir aquesta fantàstica experiència en situació més favorable per 
poder oferir al CTLL totes la potencialitat d’aquesta competició.

La organització de la 49a. edició, tot un repte aprovat amb molt bona nota.     per Xavi Bosch
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1  Xavi Bosch a la presentació d’enguany.  2  Françoise Stavaux i Loli Herrero.  3  Irene Loewe.  4  Max i Blanca Loewe.  5  Familia Álvarez Tamborero.    

6  Familia Pérez Prat.  7  Mireia Rovira, campiona, i Marta Escubós, finalista del campionat Absolut femení.  8  Jordi Pérez, finalista, i Alberto Álvarez, campió 

de la categoria Individual Sènior +35.  

  9  Sixte Cambra i Antoni Rovira, finalistes, i Miquel Montserrat i Dani Cornudella, campions de la categoria de Dobles Sènior +55.  10  Nicolás Salom jr.  

11  Santi Queralt.  12  Germán, Blanca i Irene Loewe.  13  Àlex i Chloe Rius, finalistes, i Mireia i Antoni Rovira, campions de la categoria Dobles mixte.  

14  Sergi Vieta i Mercè Vieta.
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Lliurament de premis sense gala ni cloenda.     fotos: Raphael Legroux

Com cada any, cada mes d’agost, les pistes 
del Club s’omplen de jugadors i jugadores 
de totes les edats disposades a donar-ho tot per 
fer-se amb el títol de campió/ona del Social, 

i els més petits també del clàssic Trofeu 
Catalana Occident. Novament, no s’ha pogut 
celebrar la tradicional gala d’entrega de 
premis i el seu aperitiu de cloenda al voltant 

de la piscina del Club, però hem pogut tor-
nar a gaudir un nou estiu carregat de vida 
tennística que esperem repetir l’any que ve 
amb tots vosaltres.
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15  Llorenç Rodà.  16  José Oriol Tapias.  17  Bart Homan, finalista, i Philippe Bastide, campió de la categoria Individual Sènior +55, juntament amb Berta Hortal.  

18  Miquel Montserrat, campió, i Xavi Cumellas, finalista de la categoria Individual Sènior +55 consolació.  19  Sixte Cambra, campió, i Michel Lanusse, finalista 

de la categoria Individual Sènior +65.   20  Isidre Tenas.   21  Bart Homan.  22  David Robres i Gustavo Blengino, campions, i Bart Homan i Antoni Rovira, 

finalistes de la categoria Dobles Sènior +45.  

23  Jordi Pérez, finalista, i Alberto Álvarez, campió de la categoria Individual Sènior +35.  24  Èric Solà, campió, i Victor Cumellas, finalista de la categoria 

Infantil masculí del Trofeu Catalana Occidente.  25  Alba Bosch.  26  Anne Morgado.  27  Àlex Rius i Sergi Vieta, finalistes, i Philippe i Gregoire Bastide, 

campions de la categoria Dobles Absolut, juntament amb Jordi Cumellas i Xavi Bosch.  28  Germán Loewe.  29  Jaume Margarit Jr  30  Marina Galipienso, 

campiona, i Irene Loewe, finalista de la categoria Aleví femení del Trofeu Catalana Occidente. 
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31  Paul Sobich.  32  Jaume Margarit Jr, finalista, i Paul Sobich, campió de la categoria Absolut masculí, juntament amb Xavi Bosch.  33  Françoise Stavaux i 

Loli Herrero, finalistes, i Anne Bastide i Ada Giménez, campiones de la categoria Dobles +30.  34  Expectació en la final Absoluta masculina.  35  Cristina Nieto, 

Anabel Papaseït i Montse Sureda.  36  Àlex Rius.  37  Enric Martorell, Tècnic Premium del CTLL, amb Javi Escalante, Director Tècnic de Pàdel, i Juan Manuel Antón, 

Director Tècnic de Tennis.  38  Alessandro Manetti i Sara Balestri.  
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olaborar con el bienestar de las per-

sonas que le rodeaban fue prioritario 

para mi abuelo, tanto en su vida per-

sonal como en la profesional. En un discurso 

que dio en Madrid cuando le nombraron 

Presidente de Honor de Catalana Occidente, 

recordaba cómo uno de sus muchos amigos, 

un francés director general de una de las 

compañías de seguros más importantes de 

Europa, le invitó a asistir a un congreso 

que se celebró en Estados Unidos. Uno de 

los conferenciantes dio una charla sobre el 

“factor humano” que le gustó tanto a mi 

abuelo que, después, decidió invitarle a comer. 

También invitó a su amigo francés, de quien 

decía era un hombre inteligentísimo, pero 

excesivamente materialista, ya que para él 

lo único que contaba era el crecimiento de 

su empresa y los beneficios obtenidos. Mi 

abuelo pensó que le vendría bien participar 

en esa comida con ellos. 

El profesor continuó exponiendo su filo-

sofía durante la comida cuando su amigo 

francés le interrumpió y dijo: “Ves, amigo 

Serra, los profesores de sociología siempre 

están en las nubes. Menos mal que nosotros, 

los empresarios, les agarramos de vez en cuan-

do de la chaqueta y les hacemos bajar para 

que toquen de pies al suelo”. El profesor son-

rió y le dijo: “Tiene usted razón, pero también 

es cierto que ustedes, los empresarios, para 

hacernos bajar, tienen que hacer un esfuerzo 

tan grande, que se elevan del suelo. Y eso es 

muy bueno para ustedes, porque hace más hu-

mana su gestión empresarial”. 

Los que recordáis a mi abuelo, os podéis 

imaginar el entusiasmo con el que contaba 

ésta y otras muchas anécdotas a lo largo de 

su vida. Cómo entraba en sus empresas, o 

llegaba a éste, su querido club del que tan 

orgulloso se sentía, saludando a todo el 

mundo por su nombre, preocupándose por 

su vida personal o contándoles algún chiste 

según la ocasión. Apuntaba meticulosa-

mente en un cuadernito una lista intermi-

nable de chistes que recitaba luego de me-

moria. Y esa alegría te contagiaba. 

En el año 2017 decidí emprender un nuevo 

modelo de empresa inmobiliaria, Withfor. 

Una empresa en la que nuestro compro-

miso con el bienestar del equipo se refleja 

en el entusiasmo con el que éste acompaña 

a sus clientes a lograr sus objetivos, ya sea 

para vender, comprar o alquilar una vivienda. 

Nuestra receta es simple: escuchar + trans-

parencia + profesionalidad + entusiasmo = 

éxito asegurado. 

Muchos de vosotros también sabéis que mi 

abuelo trascendió más allá de su círculo in-

mediato de personas. Siempre se preocupó 

por el bien estar del conjunto de la sociedad. 

Con tan sólo 13 años ya empezó a hacer sus 

primeros pinitos. Estando todavía en el pue-

blo que le vio nacer, el Pont de Vilomara, 

organizó un festival para recaudar fondos con 

el fin de comprar una silla de ruedas para 

un niño que se había quedado paralítico. 

Ayudar desinteresadamente le acompañó 

toda su vida. 

En Withfor también trascendemos al resto 

de stakeholders. Para ello, hemos creado un 

fondo social, “Withfor Family”, que se ali-

menta del 1,25% de la facturación bruta de 

la empresa y está destinado a financiar pro-

yectos que generan un impacto positivo en 

la ciudad de Barcelona. Apenas llevamos 

4 años de vida y hoy ya podemos decir con 

orgullo que el compromiso de Withfor con 

las personas, las comunidades y el planeta 

ha sido reconocido con la certificación que 

nos acredita como la primera inmobiliaria 

B Corp de España. 

Esto es sólo un avance de Withfor, la inmo-

biliaria ética de Barcelona, pero si quieres 

saber más, te invitamos a que pases un 

buen rato con nosotros.

por Jorge Enrich Serra

La inmobiliaria ética de Barcelona

www.withfor.com 
info@withfor.com

+34 934 144 843   
+34 680 25 84 20

Passatge de Marimon, 24
08021 Barcelona

https://www.withfor.com/sobre-nosotros/
https://www.withfor.com/sobre-nosotros/
https://www.withfor.com/wfamily/
https://bcorporation.net/directory/w-i-t-h-f-o-r
https://bcorporation.net/directory/w-i-t-h-f-o-r
https://www.withfor.com/
https://www.withfor.com/
http://www.withfor.com
https://wa.me/34680258420
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El CTLL ha incorporat a la plantilla, com a director esportiu, a Javier Escalante: 
exjugador de World Padel Tour, rànquing 22, n.1 d’Argentina i n. 3 de Catalunya.  per J. Escalante

a part social és un factor imprescindible per al bon desen-
volupament i funcionament de l’àrea de pàdel. És essencial 
crear un bon ambient social, i per això ens ajuden les Rodes 

que fem cada cap de setmana, cada setmana som més els que parti-
cipem en aquesta activitat, això ens ha permès fer les categories 
(Masculí, Femení I Mixt) i ens sentim molt orgullosos perquè podem 
dir que hem format tres Nivells (A, B i C). 

Durant la temporada d’estiu no hem parat d’organitzar americanes 
per a aquells que prefereixen un joc més competitiu i seguirem 

Agraïm als nostres espònsors i col·laboradors el seu suport vital.    per Vanessa Gómez

À R E A  P À D E L   |   C T L L

organitzant esdeveniments, tornejos i activitats per a adults i menors, 
en totes les categories i nivells i incitant als nostres alumnes de l’esco-
la a participar en les competicions que s’organitzin per millorar el 
seu joc la seva passió per l’esport.

Volem agrair als nostres espònsors i col·laboradors que ens ajuden en 
totes les activitats lúdiques / competitives, el seu suport és vital per al 
creixement del pàdel al nostre Club i, sobretot, als nostres socis. 

Gràcies pel vostre suport i participació!

606 276 659

www.martinpintures.com

Fonolleda, 22 
08226 Terrassa · Barcelona  
T. 931 193 424 
comercial@maho.es 
www.maho.es 

 quest any hem aconseguit formar l’escola de competició, co-
mençant la temporada amb un grup de competició infantil i 
dos grups d’alt rendiment per a adults, aquesta fita ens ha 

permès incorporar en plantilla a l’Òscar Martorell qui s’encarrega de 
l’escola Base de nens i adults.

La nostra missió no només és centrar-nos en els objectius tècnics, 
tàctics i físics; sinó que també, emfatitzem molt en les actituds dels 
nostres alumnes fomentant els valors d’esforç, superació, compan-
yerisme, humilitat, respecte i passió per l’esport, dins i fora de la 
pista sempre garantint una pràctica esportiva que millori la qualitat 
de vida de les persones, el benestar físic, social i emocional.

Els valors de l’escola són la base fonamental d’aquest projecte, els 
quals són intrínsecs a l’esport. Aquesta és la nostra essència. El res-
pecte, el treball en equip, la igualtat, el compromís, la responsabili-
tat, l’esforç, la convivència, i la superació fan que tot unit aconsegueixi 
tant l’èxit individual com el col·lectiu.

Així mateix, la nostra visió és seguir oferint a les futures generacions 
una escola de pàdel professional, competitiva, propera i amb una 
àmplia oferta que permeti el seu accés a qualsevol persona, indepen-
dentment de la seva edat, sexe o condició. Volem una escola econò-
micament sostenible i que ens permeti desenvolupar un mètode 
d’ensenyament adequat dins el termini i en la forma escaient als 
actuals estàndards de qualitat.

Us convidem a tots i a totes, que tingueu ganes de començar a jugar, 
perfeccionar o competir, que vingueu a provar la nova escola de pàdel 
del Club Tennis Llafranc. Us esperem amb els braços oberts!

quest any portem moltes millores en l’àrea de pàdel. Com per 
exemple la nova pista de vidre sumant ja un total de 6 pistes. 
També agrair-li a JOVI, un dels nostres patrocinadors, les 

millores en la il·luminació de les pistes número 1, 2, 3 i 4 substituint 
els antics focus per leds. 

Aquest estiu altrament, hem inaugurat la Pàdel Zone amb una carpa 
de Catalana Occident que ens ha permès un espai on els nostres pa-
delers i padeleres poden gaudir del pàdel i de tots els esdeveniments 
que farem durant tota la temporada.
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stimats socis i sòcies, tot i la raresa del moment en el qual 
vivim, ens sentim molt satisfets per l’evolució del Departament 
Terapèutic, tant en l’àmbit personal com esportiu. Tothom ha 

valorat gratament el canvi d’espai i la millora de serveis, més adient per 
la imatge del mateix Club. També vaig gaudir molt del petit acte 
artístic-musical de juliol, com a regal als pacients fidelitzats, que espon-
tàniament vaig voler fer, per agrair la confiança a la meva tasca.

Volem seguir pujant el nivell amb servei de dietètica esportiva i, tam-
bé, per control de pes o volum, aparatologies d’última generació, 
com la Radiofreqüència, ultrasò, aparell específic pel retorn venós, 
làser, ulleres fase 2 antiestrès zona cranial i visual, llitera vibra- 
tòria endorfínica... I sobretot amb el Mètode TEMEI, exclusiu i creat 
per mi, amb 3 factors de combinació: estructural, muscular- 
fascial, i emocional.

No deixem de cercar solucions a les necessitats físiques i psicosocials 
de la gent del nostre Club.   per Francesc Moreno 

Novament hem viscut una temporada de restriccions i dificultats per seguir 
desenvolupant aquesta secció, però no ens ha aturat les ganes de dinamitzar-les.

eguim millorant i dinamitzant totes les activitats dirigides per 
gaudir-les i dur-les a terme amb la màxima seguretat possible. 
L’aposta per aquesta secció segueix sent ferma, començant 

l’any amb la substitució de totes les bicicletes de spinning per unes 
d’alta gamma, amb una millora significativa. 

D’altra banda, per sort tenim un entorn únic i privilegiat que a cau-
sa de les restriccions hem aprofitat al màxim. Gran part de les acti-
vitats dirigides s’han dut a terme a la pineda, traient profit de la 
frescor que hi fa a l’estiu. O a l’espai de la piscina, on s’ha instal·lat 
una zona de gespa artificial pensada per poder gaudir d’una major 
comoditat. També el racó del porxo ha acollit part de les activitats 
dirigides, sobretot durant els mesos d’hivern. Tanmateix, durant 
aquest estiu s’ha consolidat una graella d’activitats que ha esdevingut 

un èxit per la gran rebuda en tot el seu conjunt: ioga, pilates, aquagym, 
entrenament funcional i spinning. Totes les activitats amb un gran 
grup de professionals al darrere que han aconseguit dinamitzar amb 
èxit aquests mesos de calor. 

Construcc ions

ANTONI
HERNÁNDEZ
ANDÚJAR

c/ Onyar, 2
17253 MONT-RAS (Girona)

Tel. 649 488 402
699 431 971

c/ Torres Jonama, 18 - 17200  PALAFRUGELL

Tel. 972 300 388 

+  D E  5 0  A N Y S
Pollastres Cervera

Especialitat en pollastres a l’ast rostits amb llenya
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Parla’ns una mica de tu (on vius habitualment, família, professió, 
hobbies, ets soci d’algun altre club…). Quina relació tens amb el 
CTLL? Quins varen ser els motius principals per fer te soci? 
Estic feliçment casat i soc pare de tres fills genials, que només m’han 
donat alegries. Nascut a Palafrugell, on vaig viure la meva infantesa, 
vaig estudiar Ciències Empresarials a ESADE i vaig desenvolupar-me 
professionalment com a director financer. Això em va portar a ser 
director general del RCD Espanyol als 33 anys, club que vaig agafar 
en fallida l’any 2000 i que vaig deixar amb l’estadi de Cornellà pro-
jectat i pagat quatre anys després. Des de llavors, soc soci de la firma 
de caça-talents Seeliger y Conde. Soci del CTLL ininterrompudament 
des de la seva fundació, doncs vaig néixer a una família de tennistes. 
Soc un apassionat de l’Empordà, els seus paisatges i la seva gent. Tots 
els meus records d’infantesa són aquí... si en vols un, recordo anar 
amb bicicleta, amb la raqueta a l’esquena pel camí dels plans, per 
arribar a les classes de tennis...

El Club, al llarg dels anys, ha anat evolucionant en funció de les 
necessitats dels temps i les noves generacions. 
Com el veus actualment? Digues 3 punts forts i 3 punts que caldria 
millorar, i per què creus que s’han de millorar. 
Els punts forts son la seva ubicació meravellosa en un entorn preciós i 
la gran família que formen el conjunt de socis del tenis Llafranc. El club, 
però, ha anat decaient en servei i atenció al soci, en manteniment i en 
qualitat d’oferta, fent-nos perdre atractiu i número de socis, i empo-
brint-nos cada vegada més. Estem situats en un cercle negatiu, en una 
caiguda lenta, ja perceptible i que sembla imparable, en la que estem 
captius de l’escassetat. Però podem donar-li la volta, millorant l’oferta, 
adaptant-la a les noves necessitats i reactivant socialment el Club.

Pensant en un futur i també en tots els socis actuals: 
Com t’agradaria que fos el Club a 5 -10 anys vista? 
Quin seria el model de Club més atractiu? 
Sabem que un club, avui en dia, ha de ser multi-esportiu, tal és el cas 
de tots els clubs que han remuntat amb èxit una situació semblant a 
la del CTLL i és també la conclusió dels consultors contractats per 
Tedesa. El tennis, que tant estimem, és un esport madur. El pàdel creix 
amb força; hem d’equilibrar l’oferta d’instal·lacions entre els dos esports 
i afegir altres activitats gradualment. Tenir un bon gimnàs és fonamen-
tal, i sovint el motor d’un bon club. Combinat amb una àrea de sauna/
wellness, aconseguirem una oferta complementària i rica per captar 
nous socis. Volem un club atractiu i amb vida tot l’any.

Quins son els motius que et porten a voler liderar la vostra 
plataforma, quins son els punts més importants i que cal destacar. 
El primer motiu és que volem oferir a qui viu o descansa a l’Empordà 
un bon lloc on gaudir de la natura, fer esport en unes instal·lacions 
de qualitat i on es pugui socialitzar agradablement. Veiem el Club en 

Parla’ns una mica de tu (on vius habitualment, família, professió, 
hobbies, ets soci d’algun altre club…). Quina relació tens amb el 
CTLL?  Quins varen ser els motius principals per fer te soci? 
Fill de tenistes, he gaudit tota la vida dels clubs de tennis. Empa-
dronat a Calella des de fa 15 anys. Casat amb 2 fills. Desprès de 15 anys 
com a directiu a nivell internacional, porto els darrers 21 anys tre-
ballant al RACC. Ara com responsable del negoci d’empreses i de 
les relacions internacionals. Capità dels equips sèniors de tennis 
del Club i vocal de la Junta Directiva de la Federació Catalana de 
Tennis. He presidit la Junta del Club d’Operacions d’ESADE Alumni. 
Membre de la Policy Commission de la FIA. Cap d’equip de con-
sultors solidaris d’ESADE. Soc soci del David Lloyd Club Turó i del 
Club Tennis Llafranc des de fa 15 anys. 

Com a soci habitual del CTLL, el gaudeixo tot l’any, jugant a tennis, 
a pàdel, al gimnàs, prenent una cervesa amb amics o al local social. 
Soc un apassionat de l’esport i crec que el nostre Club és idoni per 
practicar l’esport amb amics i família.

El Club, al llarg dels anys, ha anat evolucionant en funció de les 
necessitats dels temps i les noves generacions. 
Com el veus actualment? Digues 3 punts forts i 3 punts que caldria 
millorar, i per què creus que s’han de millorar. 
El CTLL es troba en un moment de transformació. Hem de seguir 
mantenint les magnífiques instal·lacions en un entorn privilegiat amb 
unes escoles de tennis i de pàdel en creixement. 

Hem d’augmentar el nombre de practicants i les activitats amb noves 
opcions: fitness, activitats dirigides, mindfulness, Clubs esportius 
amb campanyes per tipologia de practicants. Portarem les ins-
tal·lacions al màxim nivell de qualitat i exigència amb eficiència 
energètica i criteris sostenibles. Un equip de col·laboradors motivat, 
professional i expert, amb una gestió digitalitzada i amb el soci al 
centre de totes les prioritats. Apostem per un Club sostenible, inde-
pendent i sense endeutament.

Pensant en un futur i també en tots els socis actuals: 
Com t’agradaria que fos el Club a 5 -10 anys vista? 
Quin seria el model de Club més atractiu? 
Serà un Club multiesportiu on es podran practicar tot tipus d’acti-
vitats en unes instal·lacions excel·lents amb els nostres fills, parella, 
amics. Un Club obert a tots els que estimem l’esport. 

Amb vida tots els dies de l’any, on conviuran diferents tipus de socis: 
infantils, joves, femení, masculí, sènior. Amb un xalet acollidor amb 
totes les comoditats i una restauració amb una oferta adaptada a les 
necessitats de tots els socis. Un Club sostenible, independent i sen-
se endeutament.

risc real de supervivència: tenim al voltant de 750 socis, dels quals 
la tercera part pràcticament no el gaudeixen. Alguns de nosaltres 
hem donat idees i ens hem ofert per ajudar, però finalment ens hem 
convençut que el CTLL requereix d’un nou impuls per tornar a 
créixer i brillar. I la pregunta és: podem esperar aquest canvi dels 
qui han portat el Club a la situació actual? Crec que la resposta es 
no, que cal un nou equip. És per això que vaig demanar ajuda a un 
grup de socis que sé que tenen les capacitats i que estimen el CTLL 
tant com jo. Formen un equip més versat del que mai hauria pogut 
esperar i tots tenim el propòsit comú de transformar el Club perquè 
continuï essent del soci, i per al soci.

Quin és el model econòmic a seguir per fer les inversions i reformes 
que creus necessàries i quines serien les formes de finançament ? 
Ens cal una reforma integral, i l’encararem de forma progressiva, en 
funció de la captació de recursos: vestidors, més pàdel, millorar les 
pistes, un gimnàs de qualitat... només cal seure als sofàs del Club 
per veure òbvies les mancances. El model de finançament? Volem 
ser molt transparents i, tan com ens comprometem a no pujar les 
quotes de soci, sostenim que cal una aportació de capital, que volem 
sigui de menys de 300€ per soci, i que podríem fraccionar. Per 
contra, els nous socis que pensem captar, compraran les noves ac-
cions més cares, i ens ajudaran a finançar la nova oferta. No heu de 
patir, perquè sabem el que valen les coses, coneixem la sensibilitat 
al preu i també comptem amb patrocinadors compromesos amb el 
projecte que ens ajudaran amb el finançament. Transformarem el 
Club en positiu i ho farem entre tots. Us prego que visiteu la secció 
FAQ’s de la nostra web www.plataformafuturctll.com, i veureu com ho 
tenim de ben estudiat. Feu-nos confiança i construïm junts el millor 
club esportiu de l’Empordà, per a benefici de tots vosaltres!

Quins son els motius que et porten a voler liderar la vostra 
plataforma, quins son els punts més importants i que cal destacar. 
El meu interès per el creixement i millora del CTLL ve des de fa 
anys, havent format part de la Junta Directiva i actualment del 
Consell de Tedesa. Formo part d’un equip il·lusionat en millorar 
el Club. Un equip composat per socis actius, grans esportistes i 
excel·lents professionals. 

La nostra proposta té l’objectiu de fer del Club Tennis Llafranc el 
punt de trobada de familiars i amics, que articularem a través de les 
següents palanques: 
– Creixement a través de recursos propis i sense endeutament,
– Ampliació dels serveis del club, cap a un model més multiesportiu,
– Professionalització de la gestió del club on el soci sigui el centre
– Gestió sostenible de les instal·lacions, respectuós amb el medi ambient.

Quin és el model econòmic a seguir per fer les inversions i reformes 
que creus necessàries i quines serien les formes de finançament ? 
Volem transforma el Club amb creixement orgànic, sense hipoteques / 
endeutament ni demanant més diners al socis. Amb un excel·lent 
equip de professionals atraurem més socis i practicants que finançaran 
tots els grans canvis que volem fer: més pistes de pàdel, posar en un 
estat excel·lent les actuals pistes de tennis i pàdel, noves instal·lacions 
amb criteris sostenibles de fitness i activitats dirigides, adequació de 
les sales socials, del restaurant i la terrassa.

“Volem un Club atractiu i amb vida tot l’any.” “Un Club obert a tots els que estimem l’esport.”



3130

À R E A  S O C I A L   |   C T L L À R E A  S O C I A L   |   C T L L

lgunos os preguntaréis por qué razón este señor Serra que 
inauguró tantos lugares en Llafranc, vino a parar aquí. Os lo voy 
a contar. Al fin y al cabo tiene mucho que ver con la historia 

de nuestro Club. Para hacerlo tenemos que remontarnos al año 37 o 
38, en plena Guerra Civil. Los de mi generación apenas asomamos 
la cabecita acabada esa masacre. Otros, como Jesús, lucharon en esa 
guerra fratricida. Les tocó nacer en el lado “rojo” y 
tuvieron que resignarse a luchar con-
tra el bando “azul”, aunque fueran su 
familia. Por suerte los Serra Santamans, 
el papa, la mama y cinco criaturas, 
vivían todos juntos en Manresa.

Por desgracia José María Serra Sallent 
quedó viudo muy pronto y tras una batida 
por los alrededores del pueblo (mejor dicho, 
ciudad) encontró una jovencita que aun-
que no era un dechado de belleza, sí era la 
bondad personificada. Los nietos no cono-
cimos a Assumpta Santamans, nuestra 
abuela siempre fue l’àvia María, una santa 
que derrochaba cariño.

Ya en plena guerra l’avi que era de la Lliga, 
o sea de derechas y encima separatista, tuvo 
que poner los pies en polvorosa. Se dirigió al norte con la mujer y 
el tío Magin y vino a parar a un pueblo llamado Palafrugell en pleno 
Empordà, esa tierra tan bella y tan fértil. Aunque, todo hay que 
decirlo, Palafrugell tampoco es para tirar cohetes a pesar de poseer 
un mercat famoso al que acudían las payesas en tropel a vender 

productos recién recogidos de la huerta. En Palafrugell se instaló el 
padre de Jesús e hizo amistad con la dueña de una pastelería que 
llevaba su mismo nombre. Tampoco es raro porque hay montones 
de Serra en nuestra tierra.

Jesús tuvo que permanecer en Manresa controlando los 
desastres que habían ocurrido en la agencia de su padre. 
Periódicamente acudía a Palafrugell para informar de la 
situación que casi siempre era patética: papeles revueltos, 
pólizas incendiadas, desorden, caos. Pero cuando llegaba 
al Empordà su espíritu se relajaba, la realidad era que, 
sin saberlo, se estaba acercando al paraíso. Aunque 
antes había que dar las noticias a l’avi Serra.

Cierto día, al poco tiempo de llegar, fue a dar un paseí-
to por los alrededores y el corazón le empezó a latir, le 
vino una emoción que no sabía explicar, se estaba 
acercando a Llafranc. Luego comprendió el motivo 
porque había llegado a un pequeño pueblo junto al 
mar al que Dios había dotado con una bahía mara-
villosa de curva perfecta, limitada por dos pequeños 
cabos, La Marineda y el cabo de San Sebastián. Ya 
alborozado fue corriendo al punto más alto, donde 

se alzaba un faro muy grande. Cuando llegó allí y 
contempló lo que tenía ante sus ojos, la emoción por tanta belleza le 

inundó el corazón y el cerebro. En ese momento se hizo un propósito: 
“yo quiero vivir aquí y aquí traeré a mi familia”. Y lo cumplió.

De momento trajo a la familia y más tarde, con un grupo de amigos, 
fundó el Club de Tennis Llafranc.

Pero... ¿por qué razón el sr. Jesús Serra vino a parar aquí ?   por Pepa Serra

Jesús Serra y su nieta más pequeña

c/ de la Creu, nº 1, local 2
17255 Begur (Girona)
Tel. (+34)  972  622  803
   

www.casabegur.com   
casabegur@casabegur.com

Una empresa familiar a su servicio desde 1999 ¡con más de 600 propiedades vendidas!

A family company at your service since 1999 with more than 600 sold properties!

Une entreprise familiale à votre service depuis 1999, avec plus de 600 propriétés vendues !

Sinds 1999, een familiebedrijf dat al meer dan 600 woningen verkocht, tot uw dienst!

COMPRAVENTA DE PROPIEDADES • SALE OF PROPERTIES • VENTE DE PROPIÉTÉS • VERKOOP VAN WONINGEN

l divendres, 27 d’agost, es va portar a terme al voltant de la 
piscina del club un lleuger aperitiu per celebrar la cloenda 
de l’estiu entre els treballadors i alguns membres de la Junta 

Directiva, amb la novetat de convidar també la resta de col·labora- 
dors que havien estat protagonistes i responsables de donar servei 
a tots els socis i usuaris durant l’estiu: Miquel Figueres i Salva López 
de Coast Activity (Activitats Dirigides), Manel Egea (Socorrista), Javi 
Rocha (Manteniment), David Marín (Piscina), Pep Barceló (Botiga 
Esports77 Intersport), Francesc Moreno (Fisioterapia) i Raphael 
Legroux (Fotografia). 

Aquest simpàtic esdeveniment que ja portem repetint els darrers 
estius, va ser molt benvingut per tots ja que té la característica de 
convidar a tots els assistents a fer un balanç de la feina feta i reforçar 
el sentiment d’equip fent sentir a tots que formem part d’un pro-
jecte tant especial com el del nostre Club.

Com és habitual durant l’aperitiu, el President, Jordi Cumellas, en  
nom de la Junta Directiva, va adreçar unes paraules d’agraïment per la 
bona feina portada a terme un estiu més, destacant les nombroses 
incorporacions a l’equip: Vanesa Gómez i Berta Hortal, (oficina) i 
sobretot a l’equip tècnic: Juan Manuel Antón, Agustín Madrid, Nadia 
Persa, Javier Escalante, que havien aconseguit un estiu de rècord 
novament tant en tennis com en pàdel... També va reconèixer al per-
sonal de manteniment la dificultat d’aconseguir superar el repte del 
Campionat d’Espanya de veterans i que les instal·lacions tornessin a la 
“normalitat” amb els entrebancs que estàvem patint els 2 darrers anys.

quest any 2021 s’haurà recuperat la celebració del tradicional 
Campionat de Festes de Primavera, capitanejat per Dolors 
Fusellas, que en la seva 24a. edició es va portar a terme el 

matí del dissabte 8 de maig en la seva habitual categoria de dobles 
femenins +30, amb gairebé 50 participants. Les campiones finals 
varen tornar a ser Petra Van Kessel i Marisol Quer davant la parella 
revelació d’aquesta edició: les sòcies del club Carolina Freixas i Ada 
Giménez que varen derrotar en semifinals a les finalistes 2019 i 
campiones 2018: les banyolines Carla Vila i Mireia Crehuet. Cal des-
tacar també que el dissabte següent, 15 de Maig, es va disputar un 
Campionat de Pàdel amb participació de 19 parelles, resultant cam-
pions la parella Neus Vila-Gemma Tubert davant Cris Osorio-Imma 
Sanchez i tercer lloc per Pili Urgellés-Maribel Bernabé.

l diumenge 24 d’Octubre es va celebrar la 36a. edició de la 
festa de l’esport de Palafrugell per escollir els millors espor-
tistes, entrenadors i entitats de la temporada 2018-2019. 

Aquest esdeveniment anual de l’esport al municipi, presidit per 
l’alcalde de Palafrugell Josep Piferrer Puig i el regidor d’esports Isidre 
Tenas, es va tornar a realitzar després 
que l’any 2020 es va suspendre degut 
al COVID19. Vàren ser nominats Taisia 
Bolsova com a millor esportista feme-
nina, Adrià Cubero com a millor espor-
tista masculí, i el Club Tennis Llafranc, 
representat pel seu president Jordi 
Cumellas, com a millor entitat espor-
tiva. Felicitats a tots.    

per Anna Pastoret



32

ay miles de temas de actualidad sobre los que podría escribir.
Pero pienso que a los lectores de esta revista quizá les interese 
ahora reflexionar sobre nuestro club y las opciones de futuro, 

con vistas a las elecciones de presidente y junta directiva, que van a 
tener lugar dentro de pocos meses en 2022.

No va a ser una elección rutinaria, de las que tienen lugar en períodos 
estables, cuando lo que se desea es continuidad sin sobresaltos. Y no lo 
va a ser porque el Club de Tenis Llafranc se juega su futuro, a partir de 
una situación actual de incertidumbre.

Las causas son muchas y todas suman: la alarmante reducción del núme-
ro de socios y por tanto de los ingresos por cuotas; el cambio sociológico 
en las costumbres y el modo de vida de los ciudadanos, que tienden a 
reducir su estancia vacacional o de fines de semana en una zona maravi-
llosa, pero de temporadas cortas y alejada de las grandes ciudades y lu-
gares de trabajo; la predilección de muchos jóvenes por viajar dentro del 
período vacacional (excepto en estos dos años de pandemia), reduciendo 
todavía más la permanencia en el Empordà; el creciente empobrecimien-
to de las clases medias con la consiguiente sensibilización a la hora de 
reducir gastos. Todas éstas son causas objetivas y ajenas al club. A ellas 
podríamos añadir algunas inherentes al club y a sus instalaciones, tales 
como deficiencias en algunos servicios, poco cuidado de pistas y jardine-
ría, ambiente poco acogedor de los salones, comedor, etc. Se me dirá que 
esto es directamente consecuencia de la falta de recursos económicos, 
pero estamos ante la pescadilla que se muerde la cola.

Debo destacar en cambio que en lo relativo a las actividades deportivas, 
el club mantiene un buen nivel, con una escuela de tenis funcionando 
todo el año, torneos de tenis y padel concurridos, de ámbito provincial 
y nacional. Sin embargo deprime comprobar la poca utilización del club 
a lo largo de los meses de otoño, invierno y primavera (excepto en 
Semana Santa). Lamentablemente los socios de las comarcas del entor-
no del club no son suficientes para dotarlo de vida en la temporada 
baja, y esto es un problema endémico. 

Ante esta realidad es evidente que al nuevo presidente y junta directiva 
les corresponderá la nada fácil tarea de tomar unas decisiones e impul-
sar actuaciones que conduzcan a darle la vuelta. Para ello deberán 
elaborar un proyecto de revitalización del club, que resulte ilusionante 
para los socios actuales, pero también muy atractivo para socios nuevos, 
sin cuyo concurso la entidad no se sostendría.

Y este proyecto tiene que estar pensado para mejorar el club en todos 
los ámbitos, dotándolo de nuevos servicios e instalaciones, convirtién-
dolo en polo de atracción nacional e incluso más allá de nuestras fron-
teras. Pero al mismo tiempo hay que seguir con los pies en la tierra y 
no olvidar las realidades sociológicas antes mencionadas, ya que éstas 
sólo son parcialmente modificables. Y cuando digo “parcialmente” 
modificables, quiero aludir a nuevas tendencias que apuntan en el 
“mercado” del ocio y de la vivienda. De resultas de los cambios indu-
cidos por la pandemia, se observa por una parte una mayor inclinación 
de aquellos que se lo pueden permitir, a prolongar su estancia en su 
segunda residencia (que algunos han convertido en la primera), bus-
cando mayor tranquilidad y contacto con la naturaleza. Ello es además 
compatible con el llamado teletrabajo, que a muchos ya no les ata 
tanto a los centros urbanos y a las oficinas.

Un síntoma que va en esta nueva dirección es la inflación de precios de  
casas y apartamentos en toda la zona del Baix Empordà, que es el en-
torno del club, donde la demanda crece cada día. Sin menoscabo de 
valorar esta nueva tendencia, que puede ayudar a tomar decisiones 
valientes, no hay que olvidar sin embargo que puede ser minoritaria y 
que los grandes condicionamientos climáticos y de cambio de costum-
bres van a seguir ahí.

Así pues, quienes opten a dirigir el club en los próximos años de-
berán actuar con ilusión y valentía, con un sutil equilibrio entre lo 
que se debería hacer para relanzar el club, lo que se podría sensata-
mente hacer y finalmente cómo se podría financiar, sin castillos en 
el aire. Para esto último jugará un papel decisivo la sociedad TEDESA, 
propietaria del club y de sus activos, que a través de sus accionistas 
(los socios del club) tendrá que idear propuestas de captación de 
nuevos socios accionistas.

A este respecto mi modesta experiencia me dice que si se presenta un 
proyecto ambicioso pero realista, bien argumentado y con un plan de 
financiación creíble, el resultado suele ser positivo y la respuesta puede 
ser una sorpresa.

Se trataría de combinar “seny” y “rauxa” a partes iguales.

Animo desde aquí a los futuros candidatos para conseguirlo.

El Club de Tenis Llafranc lo merece.

Miles de temas sobre los que escribir pero quizá al lector de esta revista le interese ahora 
reflexionar sobre nuestro Club y sus opciones de futuro.   por nuestro socio Germán Loewe 
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Una amplia varietat de peix, carn, arrossos, productes de l’Empordà i plats per a compartir.
per Júlia Fuertes i Santi Marsal

uan varen obrir, al 2019, van començar amb un menú simple 
i econòmic, però apostant per productes de primera qualitat, 
el qual va tenir gran èxit i s’ha mantingut fins al dia d’avui. A 
banda del menú de migdia també tenien una diversitat de 
tapes entre les quals van triomfar les seves patates braves, o 

les patates La Flama, una versió més picant de les clàssiques braves. 

De cara a la primera temporada d’estiu varen crear una carta senzilla, 
honesta però ben executada. La idea inicial era la d’una restaurant 
de cuina mediterrània, especialitzat en carn de procedència de Girona, 
i plats com el txuletó de vaca a la pedra o el filet de vedella amb 
salsa Café de París van ser el seu principal al·licient per atraure la 
seva primera clientela local. Més endavant van incorporar els arrossos 
com una alternativa més a la carta, no esperaven el boom que van 

viure amb l’arròs del senyoret, el boca a boca va ser el seu principal 
aliat. A l’inici tenien només l’arròs i fideuà de pescadors, però veient 
la gran acollida van ampliar l’oferta, i llavors va arribar l’arròs negre 
i el del senyoret amb rap i gamba vermella, que van ser tot un èxit, 
i es van quedar a la carta. L’última incorporació a l’apartat dels arrossos 
ha estat el de llom baix de vaca per als seus clients més carnívors 
que dubtaven entre arròs o carn. 

A dia d’avui, els arrossos són un gran reclam i, més enllà dels clients del 
CTLL que es queden a dinar o a fer unes braves i una cervesa quan 
acaben el partit, tenen moltes reserves de clients externs al Club i 
compten amb un públic molt familiar que venen a gaudir del menjar 
i la calma d’una sobretaula sense nens, els quals, després de dinar, solen 
anar a jugar a les àmplies instal∙lacions del Club.

P A T R O C I N A D O R S  C L U B  T E N N I S  L L A F R A N C
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