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preciat soci / apreciada sòcia,

fa uns mesos vàrem agafar la responsabilitat de 
gestionar el Club Tennis Llafranc des de la Junta Directiva, 
gràcies al vostre suport a les eleccions que es van celebrar 
al mes d’abril.

Des de llavors, hem estat treballant de valent per a posar 
en marxa el que havíem descrit com a “cercle virtuós”: 
millorar les instal·lacions i serveis, recuperar progressi-
vament la massa social –després d’anys de pèrdua sos-
tinguda del nombre de socis– i augmentar els ingressos 
per aconseguir sanejar unes finances molt delicades i així 
poder seguir invertint en el Club.

Uns mesos després, i a punt de tancar l’any, toca fer balanç.

Molts de vosaltres haureu pogut veure –i gaudir, esperem– 
algunes millores realitzades aquest estiu: redecoració 
de l’espai social, reubicació de la recepció i control de 
pistes, actualització dels equipaments del gimnàs, cons-
trucció del chill-out de la pineda i millora general de 
l’estat de manteniment.

Hem mantingut les activitats esportives, per exemple, 
amb rècord de participació en el Campus d’Estiu i gran 
èxit de l’Escola i els torneigs socials, i hem donat una 
empenta a les activitats socials –sopars, festes i concerts. 
A la tardor hem començat les reformes al restaurant, per 
a fer-lo un punt de trobada on gaudir d’un bon àpat amb 
amics qualsevol dia de la setmana, tot l’any. També hem 
reordenat alguns temes administratius i comptables i 
hem reorganitzat la feina de l’equip per a fer-la el més 
efectiva possible.

S’ha recuperat el nombre de socis i sòcies de forma no-
table –havent arribat a superar els 850– i s’han activat 
nous contactes de patrocini i mecenatge. Tot i les inver-
sions realitzades, tancarem l’any amb un balanç econò-
mic positiu, gràcies a la feina i l’esforç de tot l’equip i 
personal del Club. 

Però tot just hem començat, queda molta feina!

Volem que el nostre club sigui un centre multiesportiu 
de primera, fidel als esports de raqueta, i que esdevingui 
un punt de trobada i un referent de l’activitat social de 
la comarca, obert a tots i totes.

A l’estiu vàrem fer una reunió informativa amb molts de 
vosaltres per presentar el projecte de futur, que també 
recollim en aquestes pàgines i que esperem que trobeu 
engrescador. 

Per aconseguir-ho, hem d’animar a molts més amics i co-
neguts a que es facin socis, i per fer-ho serà molt valuosa 
la vostra ajuda! Com més gent animeu, més serem, més 
riurem i millor club podrem tenir: pel futur del CTLL, 
cada soci és important.   

També us volem recordar que estem oberts a les vostres 
aportacions, idees i també crítiques constructives: el Club 
és de tots i totes i l’hem d’empènyer plegats: totes les 
opinions compten.

Tots els membres de la Junta us volem agrair de nou la 
confiança que ens heu donat i us volem demanar que ens 
seguiu ajudant a fer el club que tots volem.

Us desitgem unes molt 
Bones Festes i una 
feliç entrada al 2023.

Una abraçada
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l Club Tennis Llafranc va néixer amb l’empenta d’un 
grup d’amics de Llafranc i Palafrugell. Qui hagués dit 
que aquell somni –potser fins i tot una broma– inicial 

es convertiria en un club amb gairebé 50 anys a l’esquena i 
un grapat d’històries meravelloses per explicar.

En Ferran Adrià sempre ha dit que per a imaginar el futur s’ha de 
començar per entendre el passat, les arrels, la història. L’Adrià va 
reimaginar la gastronomia i, tot i les seves creacions trencadores 
que li van donar fama mundial, sempre va ser fidel a les arrels 
i la història on, de fet, hi va trobar inspiració per a innovar.

Per això, en un moment en què el Club es vol repensar com 
vol ser en el futur, volem portar a aquestes pàgines un petit 
reportatge, també, de quin ha estat el seu passat. Com a con-
clusió: el Club ha viscut, any rere any, gràcies a l’empenta de 
socis compromesos –començant pels fundadors–, amants de 
l’esport, els amics i l’Empordà. Fidel a aquest mateix esperit 
dels fundadors, el Club Tennis Llafranc haurà de fer front a la 
tasca de repensar el seu futur. 

1974 - 2000
ELS ORÍGENS,  ELS PRIMERS 25 ANYS 

La idea inicial de construir un nou club de tenis es remunta als 
anys 60. Ens ho explica Santiago Martí, un dels cofundadors: 
“La idea del Club va sorgir perquè en aquells temps només hi havia 
tres pistes a Llafranc: la de casa els Carné; la de casa els Serra; i 
la de la meva família a la Marineda. Ens era, doncs molt difícil 
organitzar partits entre nosaltres, familiars i possibles convidats”.

El mateix grup d’amics, liderat per Jesús Serra Santamans, 
també va impulsar el port esportiu, per poder guardar les 
barques i deixar lliure la platja per a visitants i banyistes; la 
seva visió era que aquestes iniciatives “millorarien la categoria 
turística de Llafranc, com efectivament s’ha confirmat” ens explica 
el mateix Santiago Martí. 

En aquell grup d’amics, Jordi Marsal va portar el pes per 
aconseguir la compra dels terrenys, i Jesús Serra es va encar-
regar dels aspectes esportius –construcció de les pistes i redac-
ció de les normes esportives– amb l’assessorament del Real 
Club de Tenis de Barcelona. El mateix Jesús Serra esdevindria 
el primer president del CTLL, amb Santiago Martí de vice-
president i Eduardo Garrido de secretari.

El 23 de juliol de 1974 l’Ajuntament de Palafrugell va emetre 
el permís a TEDESA (l’empresa que havien creat per a comprar 
els terrenys) per a començar les obres: la idea d’un grup d’amics 
es començava a fer realitat. 

El CTLL es posa en marxa el 27 de setembre de 1975 amb set 
pistes de terra batuda i quatre dures. El local social i la resta 
d’instal·lacions ja estaven previstes, però arribarien després. 

presidència de German Loewe, Jesús Serra i Santamans va 
esdevenir President Honorari del Club, en reconeixement a la 
seva tasca fundacional. El mateix Jesús Serra rebria la insígnia 
d’or i diamants catorze anys més tard, l’any 1997. 

El 1986, Sixte Cambra es convertia en el nou president del 
Club i l’any 1988 es concedia una nova llicència per l’ampli-
ació de les instal·lacions: el CTLL continuava creixent en tots 
els aspectes. El mateix any, Gabriela Sabatini va visitar el Club 
enmig d’una frenètica activitat esportiva. Entre altres, orga-
nitzava cada any el Campionat d’Espanya de Veterans i aquell 
mateix any Ferran Porta esdevenia president. Com ell mateix 
ens ha dit “En iniciar la meva etapa com a president, l’objectiu 
era gestionar des de la responsabilitat mirant d’anar millorant 
l’oferta pels socis, fer créixer el nombre d’associats i apropar el 
Club a Palafrugell”.

Poc després es construeixen les primeres pistes de pàdel, esport 
minoritari en aquell moment; les pistes estrenarien moqueta el 
1995. A finals dels anys 90 el Club ja era molt semblant al que 
coneixem ara: tenia 19 pistes de tenis i 2 de pàdel.

L’any 2000, es celebrava el seu 25è aniversari: com si res, la 
idea d’uns quants amics de Llafranc s’havia convertit en el 
club esportiu referent de la Costa Brava. El Ferran Porta 
recorda així l’aniversari: “Recordo que vam preparar l’esdeve-
niment amb especial dedicació. Era una manera de reconèixer el 
que havien fet als qui van crear el Club i els qui l’havien gestionat 
fins llavors. Un objectiu era que assistissin a l’acte la major part 
possible de fundadors, presidents i alguna persona vinculada a 
Llafranc del món de la comunicació. L’escollit era Carlos Sentís 
que s’estimava Llafranc i coneixia el seu procés històric abastament. 
Vam fer un llibre, el recordat Ernesto Setién va dedicar-hi moltes 
hores, i vam tenir interès a difondre l’acte a través dels diferents 
mitjans de comunicació de la vila”. 

Aquell mateix any ja s’hi celebra el primer Campionat Social, per 
cert, el van guanyar la parella formada per Xavier Miserachs 
i Joan Vigas, ambdós de Palafrugell.

El 1976 ja va arribar la seu social que coneixem ara, obra de 
l’arquitecte Joan Pericot. El juliol d’aquell any engegava la pri-
mera Escola de Tennis sota la direcció d’Antonio Martínez López.

Els primers anys del Club van ser de gran activitat i efervescèn-
cia esportiva i social: visita del Rei d’Espanya el 1978, construc-
ció de la pista poliesportiva, actuació de Joan Capri, nombrosos 
torneigs, sopars i activitats socials i culturals. El CTLL ja s’es-
tava convertint en un referent a l’Empordà. L’any 1983, sota la 

El Club ja té 47 anys d'història. En aquests anys el món, l’Empordà, la tecnologia, la pràctica de 

l’esport i els hàbits de la societat han canviat molt. És un bon moment per a repassar els orígens i valors 

fundacionals del CTLL i encetar la reflexió sobre quin model de club volem els socis pel futur.  

PASSAT I FUTUR DEL CTLL

E

SOCIS FUNDADORS CTLL. Eduard Cabré, Jesús Serra Santamans, 
Joan Mora, Jordi Lluís Marsal i Santiago Martí.

LLAFRANC, a l'any 1974.

27/9/1975  - INAUGURACIÓ  DE LES INSTAL·LACIONS  
Jesús Serra Santamans president del CTLL amb Joan Rutllant, 
alcalde de Palafrugell; Josep Cugat, vicepresident de la RFET; 
i Josep Ma Bofill, president de la FCT.

PRIMERES INSTAL·LACIONS: 7 pistes de terra i 4 dures. 
El projecte inicial, però ja va preveure la construcció de
5 de pistes més, el local social, la piscina, el camp de futbol 
i la pista poliesportiva.

EL XALET SOCIAL: En aquest edifici s'ubiquen despatxos, administració, 
magatzems, vestidors i dutxes, l'espai social, el bar-restaurant.
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2000-2022

més de gestió interna, com la contractació de Manel Costa 
com a nou gerent del Club o la millora dels processos admi-
nistratius i comptables. 

El nombre de socis ha començat a repuntar, però encara està 
lluny dels màxims històrics.

L A HI STÒRI A REC E N T

Amb Ferran Porta s’havia iniciat una etapa de consolidació 
del Club, amb la finalitat d’obrir-lo a la gent de Palafrugell. El 
CTLL encara es percebia com el lloc “pels de Barcelona”. Com 
diu el mateix Ferran Porta: “El que vam fer és involucrar-nos 
en la vida de la vila, assistir als esdeveniments esportius i socials 
que s’organitzaven i, en alguna ocasió fent d’organitzadors com, 
per exemple, l’abril del 2004 la presentació d’una litografia del 
pintor Candelaria a les nostres instal·lacions”.

L’any 2007 el CTLL va organitzar una eliminatòria clau de la 
FedCup: “la bona relació que manteníem amb les federacions 
Catalana i Espanyola ens va permetre organitzar una eliminatò-
ria de la FedCup en què Espanya es jugava baixar o mantenir la 
categoria. El repte organitzatiu va ser molt gran perquè per pri-
mera vegada vam haver de posar grades supletòries a la pista 
central, facilitar la presència de càmeres de televisió i tenir, durant 
un cap setmana el club obert a moltíssima gent, amb els problemes 
de seguretat representa. També va ser un èxit”, explica el Ferran.

El 2010, Ferran Porta va deixar de ser el president amb més 
temps a la història del Club –tres mandats–, i el va substituir 
Carlos Galceran Homet.

Els darrers anys, el Club ha mantingut la seva activitat i essèn-
cia, però ha patit un degoteig lent, però sostingut en nombre 
de socis. Són molts els factors que hi han influït: la crisi finan-
cera i econòmica dels anys 2008-2012 –també, de turisme–, 
l’ampliació de l’oferta d’altres clubs de la zona, el creixement 
exponencial del pàdel i altres esports respecte al tenis –l’oferta 
del Club segueix sent molt esbiaixada cap al tennis–, l’adopció 
de models de “pagament per utilització” per part de les gene-
racions més joves, normalment, a través d’una aplicació al 
mòbil, i, finalment, la crisi sanitària de la Covid-19 els anys 
2020 i 2021. Les finances del CTLL se n’ha ressentit i també, 
l’estat de manteniment i l’oferta de serveis.

A finals del 2021, Josep Lluís Marcó Castellnou, soci del CTLL 
de tota la vida, va impulsar una plataforma cívica anomenada 
“Pel Futur del Club Tennis Llafranc” per promoure un nou 
model de gestió del club i provar de donar-li un impuls decidit. 
A les eleccions celebrades la primavera del 2022 –les primeres 
en la història del Club–, Josep Lluís Marcó va guanyar amb una 
Junta formada per professionals de Barcelona i de Palafrugell 
i, gairebé, amb paritat de gènere entre els seus membres.

Des de llavors, la junta ha empès algunes reformes immedia-
tes al CTLL. Algunes d’elles ben visibles, com la redecoració 
de l’espai social, la reubicació de la recepció i control de pistes, 
la millora del restaurant, l’actualització dels equipaments del 
gimnàs o la construcció del nou chillout de La Pineda; d’altres, 
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FEDE CUP - 2007:  
El CTLL va acollir una eliminatòria, entre 
Espanya i la República Txeca, per la permanència 
al Grup Mundial de la Fed Cup. 
L’objectiu es va assolir. 

PRESENTACIÓ D'EQUIPS. Per part d’Espanya, 
el capità Miquel Margets i les jugadores Anabel Medina, 
Lourdes Domínguez i Núria Llagostera.

1r. CAMPIONAT SOCIAL - 1975:  
Els quatre finalistes, l'equip format per
Josep Ma Serra i Fèlix Serra, i el guanyador
format per Xavier Miserachs i Joan Vigas.
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equipaments d’última generació, i sales d’activitats dirigides 
–fitness, ioga, pilates, spinning... –.

Com diu Josep Lluís Marcó: “La Junta actual s’imagina el Club 
del futur amb els principis fundacionals intactes: un club d’amics 
amants de l’esport, que gaudeixin junts d’un entorn privilegiat, 
que estimin el territori –vinguin d’on vinguin– i que es comprome-
tin a fer-ne un lloc de trobada i felicitat col·lectiva. Per a fer-ho, 
pensem que el Club s’ha d’actualitzar i, per això s’ha posat fil a 
l’agulla per a començar a construir, entre tots, el club que els nos-
tres fills i nets gaudiran igual que el gaudim nosaltres”.

A l’assemblea que es va celebrar l’agost, es va deixar clar que 
sigui quina sigui la decisió, aquesta s’haurà de prendre pels 
mateixos socis del CTLL i per la Junta General d’Accionistes de 
TEDESA, que són els òrgans sobirans. 

La Junta només proposa, el soci decideix.

EL PROJECTE DE FUTUR

L’agost de 2022, el president Josep Lluís Marcó i el vicepre-
sident econòmic Ferran Soriano van presentar en assemblea 
de socis algunes línies preliminars de com podria ser el CTLL 
del futur, sobre la base de tres escenaris futurs possibles. 

Es va deixar ben clar que amb les reformes empreses, la super-
vivència del Club no està en joc, tot i que no vindrà sola. Quan 
li vam preguntar a Ferran Porta quina era la fita més important 
en la història del CTLL, ho va tenir clar: “potser el més important 
per a mi és la capacitat que ha tingut el Club de perdurar en el temps. 
A pesar dels moments dolents, que sempre hi són, som aquí i aviat 
celebrarem el 50è aniversari”.

El primer escenari segueix aquest mateix principi, és a dir, el 
CTLL podria continuar existint més o menys com està; caldrà 
afinar la gestió, aconseguir nous socis i noves fonts d’ingressos, 
i anar millorant instal·lacions i serveis a poc a poc, de forma 
orgànica; però el Club encara serà el que és ara, per molts anys.

Però hi ha escenaris més ambiciosos, que proposen que el 
Club faci un rellevant salt qualitatiu per esdevenir un referent 
multi-esportiu a l’Empordà, fomentant esports diversos  i una 
vida social més activa; un punt de trobada, d’esport i de rela-
cions, també de feina si cal, i amb uns equipaments a l’alçada 
dels nous temps i ajustats a les noves necessitats. Aquests 
escenaris tenen una mica més de risc econòmic: calen inver-
sions importants per a ampliar l’edifici, millorar els equipa-
ments i modernitzar els serveis al soci. És per això que la 
Junta i TEDESA tenen un grup de treball per avaluar possibles 
models de finançament o ampliacions de capital que perme-
tin captar més socis (i, per tant, diners), sense posar en risc 
el patrimoni i les accions dels socis actuals. En l’escenari més 
ambiciós, amb equipaments de gimnàs i spa, el Club necessi-
taria arribar als 1400 socis (actualment en té 800 i escaig) per 
a fer front a la inversió i les despeses, una xifra semblant al 
seu màxim històric de fa uns anys.

El projecte d’aquest possible “club del futur” es basa en un 
projecte inicial de l’arquitecte Josep Maria Miró qui, entre 
altres coses, ha fet la remodelació i el centre de convencions 
al Castell de Cap Roig per a la Fundació La Caixa.

D’entre diferents opcions d’ampliació, presentades a l’assem-
blea de socis, l’opció escollida pel 95% dels assistents va ser 
la que amplia l’edifici abraçant la piscina per la banda nord, 
on ara hi ha el pàrquing.

Aquesta ampliació, poc invasiva, mantindria les línies actuals 
del Club, ampliant-lo pel darrere per acollir un spa amb trac-
taments, una zona d’aigües i un gimnàs amb cabuda per a 
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AMPLIACIÓ SEU SOCIAL CTLL 2023: L'opció d'ampliació, escollida pel 95% dels assistents, va ser la que amplia l'edifici abraçant 
la piscina per la banda nord, on ara hi ha el pàrquing (v. plànol, pàg. 11).

ZONA ÀREA SOCIAL DEL CTLL:  
Algunes de les reformes immediates aplicades al CTLL són visibles 
com la redecoració de l'espai social i la reubicació de la recepció.
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em l’entrevista per videotrucada, doncs el Ferran és a 
Dubai; també l’hauríem pogut trobar a Manchester, 
Nova York, Melbourne o a qualsevol altra de les ciutats 

d’arreu del món on viatja sovint per feina: dirigeix un conglo-
merat de clubs de futbol que ha esdevingut un referent.

Quina és la teva història i relació amb l’Empordà?
L’Empordà és el meu paradís personal. Vaig néixer i passar la 
meva infància al barri del Poble Nou de Barcelona. Un barri que 
avui és molt bonic i obert al mar, però que quan jo era un nen era 
un lloc industrial, una mica gris. De fet en deien el “Manchester 
Català” perquè hi havia moltes fàbriques i magatzems, igual que 
a la ciutat anglesa on ara visc, bressol de la Revolució Industrial

Els meus pares eren botiguers –la meva mare i la meva germana 
encara tenen perruqueries al Poble Nou– i quan jo tenia vuit 
anys van comprar un apartament a Platja d’Aro. La meva infan-
tesa i adolescència eren un contrast entre el gris barri industrial 
i la brillant Platja d’Aro els caps de setmana i a l’estiu. Després 
va ser Calella de Palafrugell, i ara Tamariu. La percepció de 
l’Empordà com un lloc extraordinari, lluminós i mític m’acom-
panya fins avui i ho farà per la resta de la meva vida.

I amb el CTLL?
M’hi vaig fer soci fa quinze anys. Quan soc a Tamariu hi vaig 
molt sovint. M’agrada fer classes particulars per millorar el 
meu tenis. En els últims anys, però, em va inquietar la per-
cepció d’un cert deteriorament del Club i el no aprofitament 

de les grans oportunitats que penso que té, per això he volgut 
ser membre de la Junta Directiva 

Quins esports fas i per què? Quin és el teu preferit?
Tennis. Encara no he jugat mai a pàdel! També faig el que en 
anglès en diuen strength training, bàsicament exercicis amb 
pesos que m’ajuden amb la musculatura i la postura.

Quins altres hobbies tens?
No gaires... no tinc molt de temps. Potser hauria de dir el futbol, 
però és la meva feina. Al City Football Group tenim 12 clubs de 
futbol arreu del món i juguem molts partits d’alt nivell cada cap 
de setmana. Els dissabtes comencen aviat al matí hora europea, 
amb els partits al Japó o Austràlia, continuen per la Xina, Índia, 
Europa i el cap de setmana sol acabar amb algun partit diumen-
ge a la nit molt tard a Europa, però en horari de tarda a Nova 
York o Montevideo on també tenim equips. Molt de futbol... i, 
per tant, moltes oportunitats de sentir emocions positives o ne-
gatives. Òbviament no els miro tots, però si he d’estar una mica 
pendent del resultat o qualsevol cosa que pugui passar.

Com es viu a Manchester? Què és el que més t’agrada 
d’allà? Què és el que més enyores? Teniu previst tornar?
A Manchester es viu bé. És la ciutat anglesa que més ha crescut 
en les últimes dues dècades i s’ha convertit en la capital del Nord. 
Una ciutat de mida “humana”: prou gran per que hi hagi de tot, 
però prou petita com per anar a peu a molts llocs. També és 
un lloc de cultura industrial, de gent treballadora i amigable. 
Pels qui som del Sud d’Europa el que costa més és el clima. No fa 
molt de fred però plou cent cinquanta dies a l’any i, de fet, has 
d’assumir que pot ploure cada dia. Quan veiem el sol ens posem 
molt contents. Ens acostumem a tot, però alguns dies somio des-
pertar-me amb el cel blau que la tramuntana ens deixa a l’Empordà.

Segur que algun dia tornarem a viure a Catalunya... però no 
sabem quan, veurem on ens porta la vida. Tot i ser lluny físi-
cament, sempre hi estem connectats.

Has fet del Manchester City el “millor club del món” 
segons els recents premis Pilota d’Or de France Football. 
Com ho has fet? Explica’ns el secret.
Això donaria per hores de conversa! Si he d’escollir un “secret” 
escolliré el treball. S’ha de pencar molt si vols ser el millor en 
alguna cosa. En general, penso que el talent està sobrevalorat. 

Quan tinc temps m’agrada continuar aprenent, llegeixo o es-
colto algun pòdcast interessant. En les últimes setmanes, he 
fet un curs remot de tecnologia blockchain al MIT.

Vius a Manchester amb la família i viatges per tot el món... 
Quant sovint veniu i com us organitzeu?
Som a Tamariu el juliol i l’agost, també venim per Setmana 
Santa i Nadal. De fet, cada cop que les meves filles tenen 
vacances escolars –que a Anglaterra és més sovint que a 
Catalunya– anem a algun lloc on faci una mica més de sol 
que a Manchester.

Soci des del 2007 i actual vicepresident del Club Tennis Llafranc, juga a tennis i segueix 

fent classes per millorar el seu joc. Té 55 anys, és casat i amb dues filles. Català del Poble Nou, 

actualment viu a Manchester on és el primer executiu del City Football Group. 

FERRAN SORIANO

F

“El talent, en general, està 
sobrevalorat. No conec a ningú 
que hagi tingut veritable èxit 
sense treballar molt... 
No fa falta ni sort ni talent.



14

No conec a ningú que hagi tingut veritable èxit sense treba-
llar molt. Quan era petit vaig sentir a dir al president d’una 
gran empresa americana: “Només treballant dur ja guanyes 
el 50% dels teus competidors”... i em va impactar. Quina 
bona notícia! La meitat de la gent penca poc... i treballant molt 
ja els guanyes! No fa falta ni sort ni talent.

Com a culer i exmembre de la Junta, com veus la situació 
actual del Barça? Donaries algun consell al president Laporta?
També he après que del Barca no he de dir res! Al final, al 
Barça sempre li anirà bé perquè té tot un país al darrere.

I la del Girona, que és part del vostre grup MCFG?
Estem entusiasmats amb el Girona FC. Continuarà creixent 
per ser un club on es juga bé a futbol, dona oportunitats al 
talent i representa, amb orgull, les comarques Gironines... 
inclòs l’Empordà!

Sembla que les tesis que vas escriure al teu llibre 
“La Pilota no entra per Atzar”, publicat l'any 2013, s’han 
demostrat certes. Quines són aplicables a altres esports? 
Quines creus que són les claus per tenir èxit 
en esports individuals com el tennis o el pàdel?
He parlat abans del treball, que també s’aplica a l’esport... Però una 
altra cosa que em fascina de l’esport és la resiliència, el valor de 
perdre. Quan guanyem –un partit, un projecte, una promoció a la 
feina– estem una estona contents, però no reflexionem ni aprenem 
prou: Ho he fet bé? Estava ben planificat? He tingut sort?...

Quan perds, per contra, el dolor t’obliga a reflexionar i et fa 
aprendre. Com a exemple, admiro molt el caràcter dels porters 
de futbol. ¿Saps quin és el temps mitjà que un porter triga a 
recollir la pilota del fons de la seva porteria i donar-la als com-
panys per reiniciar el joc quan li han fet un gol? Dotze segons. 
Dotze segons per fer tres coses ben difícils: 
– Acceptar la desfeta i l’error si és que l’ha comès. 
– Gestionar l’emoció negativa, inclosa la ràbia. 
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“Quan guanyes –un partit, 
un projecte o una promoció–
estàs una estona content, però 
no reflexiones ni aprens prou... 
Per contra, quan perds 
el dolor t'obliga a reflexionar 
i et fa aprendre.

Marina Palamós està situat 
en un entorn natural de 
gran bellesa, al centre de 
la Costa Brava, amb una 
climatologia excel·lent per 
a la pràctica d’activitats 
nàutiques.

Si teniu una embarcació

I si no teniu embarcació

900 amarratges per a 
embarcacions d’eslores  
de 7 a 30 metres

141 places de marina seca  
per a embarcacions fins a  
7,5 mts d´eslora 

700 places de pàrquing

93 embarcacions i motos 
d’aigua per a lloguer

4 centres de busseig, 
experiències amb caiac, 
sortides de pesca

Àmplia àrea tècnica de 
reparació d’embarcacions 
amb un travel lift de 45  
tones de capacitat 

Espais per a motos d´aigua

Restauració de qualitat

Més informació i contacte a:  
marinapalamos.com

– Creure’s, des del fons del seu cor, que és un bon porter i 
aturarà la propera pilota. Els bons porters tenen una gran 
fortalesa mental i he après molt d’ells.

Quins són els tres grans reptes i les tres grans idees 
per a fer del CTLL, si no el millor club del món, el millor 
club de l’Empordà?
El CTLL ha de ser un “club” en el sentit ampli de la paraula, 
un club esportiu més enllà del tennis i un club en el sentit de 
comunitat i punt de trobada. Les nostres instal·lacions i la gent 
que hi treballa han de ser model de qualitat i servei, no cal que 
sigui de luxe. Ha de ser allò que als Estats Units en diuen 
“el tercer lloc”; no és casa meva, no és el meu lloc de treball 
però si és un lloc on estic molt a gust i vull passar-hi temps.
Hem d’estar en constant evolució, d’acord amb els temps i 
amb la gent jove... no podem aturar-nos.

Parla’ns de la Junta: com us organitzeu per treballar? 
D’on traieu el temps? Teniu bon rotllo?
Tenim molt bon rotllo, moltes ganes de pencar i un gran líder 
en el nostre president. Parlem sovint i fem reunions per vídeo-
conferència, a l’hora que calgui. Ens complementem i discutim 
els temes de forma molt productiva.

Com valores els primers mesos d’actuació de la Junta? 
Quin balanç en fas, quins han estat els principals 
encerts i errors?
Molt bons. Era important donar una empenta inicial i ho hem 
fet, amb un creixement important de nombre de socis. Ara ens 
ve la feina més estratègica: definir el club del futur, les inversions 
i com ho finançarem... després serà el moment de jutjar-nos!

En una frase, com animaries a algú a fer-se soci del CTLL?
Estem fent el millor club de l’Empordà... 
Vine a fer-ho amb nosaltres!
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quest any va ser la 4a. setmana d’agost –i no la tercera 
setmana com altres anys– la que ens va oferir, com 
cada estiu, una nova edició del Trofeu Catalana Occi-

dent que any rera any posa a pista als joves talents que han 
de ser el futur tennístic del Club. 

Aquest estiu, la 31a. edició, va tornar aplegar gairebé una 
vintena d’inscrits.  

Destacar les victòries de José Benito, Gerard Núñez i Roger 
Pi en Alevins, Infantils i Cadets derrotant a les finals a Lluc 
Pi (6-4/6-2), a Nico Salom (6-3/6-2) i a Martí Rodà (6-3/6-2). 

Després de trenta-un anys fent aquesta competició en format 
torneig, la organització s’està plantejant canviar el format, 
estudiant-se diverses possibilitats.

 campions/es finalistes

 ALEVÍ masculí: José Benito Lluc Pi

 INFANTIL masculí: Gerard Núñez Nico Salom

  CADET masculí: Roger Pi Martí Rodà

Nova edició del torneig d'estiu de Catalana Occident amb la participació 
de joves talents, futur tennístic del CTLL.  per Xavi Bosch 

ou èxit d’una nova edició de la Xpress Tennis Cup, 
amb novament el Club Tennis Llafranc com a seu de 
la fase gironina. El 4 de juny d’enguany vam acollir a 

les nostres instal·lacions aquest campionat de tennis juvenil, 
que té com a propòsit impulsar la pràctica del nostre esport 
entre els més petits, prioritzant els valors i la diversió, on clubs 
de tota la província van venir a participar-hi. 

Aquest any l’Escola del Club va participar amb dos equips: 
l’equip masculí sub12 i un equip de minitennis, fent tots dos 
un gran paper. El primer va aconseguir un meritori segon lloc, 
assegurant-se així la seva participació a la fase final que es va 
celebrar al Cercle Sabadellés. I el segon va significar el primer 
pas en el món de la competició per alguns dels alumnes més 
petits del CTLL.  

XXXI TROFEU CATALANA OCCIDENT

XPRESS TENNIS CUP

N

A
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Comprometidos 
con el futuro 
de los deportistas.

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

Baqueira Beret
4-5 de marzo de 2023

15ª EDICIÓN
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ALEVÍ MASCULÍ:
José Benito jr. i Lluc Pi

INFANTIL MASCULÍ:
Gerard Núñez i Nico Salom

CADET MASCULÍ: Roger Pi i Martí Rodà
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amb un resultat que parla sol: 6-1/3-6/7-6 (7). Un gran partit 
que va coronar el brillant estiu del jove Arnau Ballell.

Els Dobles mixtes s’estan convertint els darrers estius en una 
travessa a veure quina final ajustada superaran Mireia Rovira 
- Antoni Rovira. Aquesta edició els joves Chloe Rius - Arnau 
Ballell no els ho varen posar gens fàcil, però també varen ser 
superats “in extremis”: 2-6/6-4/10-8. Ja van cinc anys!

Destacar, també, els títols de José Benito (Aleví) davant Lluc Pi, 
Arnau Ballell (Infantil) en lligueta amb Gerard Núñez com a 
2n. classificat i Arnau Ballell (Cadet) davant Oriol Vidal. 

al destacar que es varen disputar 18 proves amb 212 
participants repartits de la següent manera: 21 juvenils, 
75 absoluts i 116 sèniors. Gairebé 225 partits disputats. 

Rècord d’inscripció d’aquest segle en la categoria Sènior +65 
anys amb 13 participants i també amb una important inscrip-
ció en les 6 categories de dobles disputades: 44 parelles.

Les finals individuals varen gaudir de molta emoció, essent 
l’Absoluta masculina una de les més sorprenents: la varen dis-
putar el finalista de la passada edició, el jove Jaume Margarit 
davant de l’Alberto Álvarez. L’Alberto va saber treure el seu 
millor tennis derrotant en Jaume per 6-4/6-1. 

L’Alberto Álvarez també va retenir el títol Sènior +35 que ja 
tenia de la passada temporada derrotant l’Ahmet Ekler per un 
lluitat 7-6(4)/6-1. En categoria Sènior +45 anys destacarem un 
nou soci que ha entrat amb molt bon peu: en Jaume Arrese, 
un veterà de 64 anys que es va emportar el títol 45 davant 
Oriol Tapias en un maratonià partit de més de 3 hores i resul-
tat èpic: 6-4/6-7(6)/12-10, aconseguint superar les 4 rondes 
derrotant al matchtiebreak als seus 4 rivals. En categoria Sènior 
+55, en Philippe Bastide es va imposar a Kike Roig, havent 
de superar també algun matchtiebreak a les rondes anteriors, 
en una categoria que cada any ofereix grans enfrontaments. 
En la categoria de més edat, Sènior +65, en Joan Duran supe-
rava en Sixte Cambra en una altra dura batalla, en la que en 
Sixte va acabar abandonant tot i anar guanyant...

En Dobles absoluts destaquem l’equilibrada final guanyada per la 
parella Albert Mir - Sergi Collazos a Arnau Ballell - Sergi Ballell 

INDIVIDUAL MASCULÍ
Alberto Álvarez i Jaume Margarit Jr

SÈNIOR +45 MASCULÍ
Jaume Arrese

DOBLES +30 FEMENÍ
Loli Herrero i Françoise Stavaux

INFANTIL MASCULÍ
Arnau Ballell i Gerard Núñez

Els Campionats Socials de Tennis del CTLL segueixen gaudint de molt bona resposta 
un estiu més, demostrant que és la competició més arrelada de la temporada.   per Xavi Bosch

2022XLV CAMPIONATS SOCIALS DE TENNIS QUADRE D‘HONOR

C
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 TENNIS campiones / campions finalistes

INDIVIDUAL  masculí Alberto Álvarez Jaume Margarit Jr

DOBLES  masculí Albert Mir - Sergi Collazos Arnau Ballell - Sergi Ballell

DOBLES  mixte Mireia Rovira - Antoni Rovira Chloe Rius - Arnau Ballell

INDIVIDUAL  sènior +35 masculí Alberto Álvarez Ahmet Ekler

INDIVIDUAL  sènior +45 masculí Jaume Arrese José Oriol Tapias

INDIVIDUAL  sènior +55 masculí Philippe Bastide Enrique Roig

INDIVIDUAL  sènior +65 masculí Joan Duran Sixte Cambra

DOBLES  sènior +30 femení Anne Bastide - Marta Pérez Loli Herrero - Françoise Stavaux

DOBLES  sènior +45 masculí Miquel Montserrat - Bart Homan Enrique Roig - Paco Agustí

DOBLES  sènior +55 masculí Enrique Roig - Bart Homan Daniel Cornudella - Miquel Montserrat

CADET  masculí Arnau Ballell Oriol Vidal

INFANTIL  masculí Arnau Ballell Gerard Núñez

ALEVÍ  masculí José Benito Jr Lluc Pi

CONSOLACIÓ  individual masculí Oriol Vidal Víctor Cumellas

CONSOLACIÓ  ind. sènior +35 masculí Óscar Imaz Jeffrey Berry

CONSOLACIÓ  ind. sènior +45 masculí Daniel Cornudella Ramon Esteve

CONSOLACIÓ  ind. sènior +55 masculí Javier Escoda Ignasi Sant

CONSOLACIÓ  ind. sènior +65 masculí Fèlix Serra Josep Armet 

  PÀDEL campiones / campions finalistes

1a. CATEGORIA  masculí Joel Curós - Oriol Aguiló Adrià Bonet - Alfons Correas

1a. CATEGORIA  femeni Silvia Sallarès - Mireia Rovira Cristina Alarcón - Elena Casanovas

1a. CATEGORIA  mixte Maria Pujadas - Joel Curós Mireia Rovira - Antoni Rovira

2a. CATEGORIA  masculí Ramón Torra - Francesc Borrell Manel Fontelles - Ignacio Llubiá

2a. CATEGORIA  femeni Maribel Bernabé - Montserrat Sureda Pili Urgellés - Marina Casas

2a. CATEGORIA  mixte Sara Balestri - Alessandro Manetti Anna Geli - Josep Antoni López

H em de remuntar-nos a l’any 2019 per recordar la últi-
ma edició del Campionat Social de Pàdel. Aquest any 
el torneig s’ha tancat amb un total de 52 parelles es-

devinguen el més nombrós que hem celebrat a les nostres 
instal·lacions. Un total de 104 esportistes competint i gaudint 
d’un esport amb un creixement imparable. El Campionat Social 
de Pàdel sempre ha estat un esdeveniment ideal per mostrar 
les habilitats amb la pala i una gran oportunitat per socialitzar 
i establir vincles entre els nostres socis.

Amb un total de 6 categories hem omplert les nostres pistes 
durant tot el mes d’agost creant records inoblidables en aquest 
paratge que és el Baix Empordà.

Els socis que no van poder jugar el torneig van tenir l’oportunitat 
de gaudir de les nostres americanes nocturnes, nits plenes de 
diversió i emocions a La Pineda, tot amenitzat per la recent ober-
tura del bar a la zona pàdel. Mirant enrere, estem molt orgullosos 
de les trobades padelistiques d’aquest any i dels seus participants.

XXX CAMPIONATS SOCIALS DE PÀDEL
per J. Escalante
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Escola de Tennis segueix sent un dels puntals i referèn-
cies del nostre Club i estem contents de poder co-
mençar una nova temporada. 

Hem reestructurat els grups i arribat a un acord de col·laboració 
amb Martin Rocca, entrenador i referència en el mòn del tennis 
base a nivell internacional. Els nostres entrenadors ja han co-
mençat a aplicar la metodologia de MiniPlayers amb bon resultat 
en els grups de baby i minitennis, amb el seguiment d’en Martin.  

D’altra banda, molt contents de seguir col·laborant novament 
amb la Fundació Jesús Serra en el programa de beques, on 20 
alumnes de les diferents escoles de Palafrugell gaudiran d’una 

Des de l'Escola de Tennis del CTLL, ens hem posat com a objectiu principal potenciar 
i reafirmar la nostra aposta pel tennis base.  per Juanma Antón

a des d’inicis d’any, l’equip de l’Escola de Tennis & Pàdel, 
amb l’ajuda de l’equip administratiu, comença una 
carrera contrarellotge portant endavant tots els prepa-

ratius perquè el campus d’estiu sigui tot un èxit. Aquest any 
hem tancat les estades de juliol i agost amb més de 480 parti-
cipants, una nova gran xifra que recompensa la feina feta 
durant els mesos anteriors.

L’aposta per una oferta àmplia, on tennis i pàdel són l’eix 
principal, són la base de l’èxit dels últims anys. A més, la ja 
continua col·laboració amb l’acadèmia Kids&Us Palafrugell és 
un complement perfecte per aquells alumnes, que a part d’es-
port, aprofiten l’estiu per seguir aprenent anglés a les nostres 
instal·lacions. També segueixen sent productes estrella del 
campus, les setmanes temàtiques pel públic més petit, i les 
opcions de tecnificació de tennis i pàdel pels alumnes més 
grans que tenen entre 12 i 16 anys. 

Amb l̒estiu arriba una de les activitats més esperades de l̒any i, alhora, 
de les més importants del Club… el Campus d'estiu.  per Adrià Bonet

ESCOLA DE TENNIS CAMPUS & STAGE D‘ESTIU

J
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Per altra banda, vam celebrar la 4a. edició del Campus Solidari 
de Pàdel, conjuntament amb l’Ajuntament de Palafrugell i l’Obra 
Social La Caixa, per a joves amb risc d’exclusió social. Així 
doncs, uns 30 nens/es del poble van poder gaudir de dues 
setmanes de pàdel i multisports al nostre Club. 

Agrair com sempre el grup de monitors/es i l’equip d’oficina 
per la feina feta, també responsables de l’èxit d’aquest estiu. 
I agrair, obviament, la confiança dipositada en el nostre equip 
per part de totes les famílies perquè els vostres fills/es gaudis-
sin d’un estiu espectacular. Seguirem treballant i millorant 
perquè l’estiu que ve ho puguem repetir!

L’

L’ Acadèmia Full Experience compleix un any des de la 
seva fundació, tancant així un primer any amb molts 
moments destacables i amb una valoració molt positiva. 

El vincle amb el Club ha estat excel·lent, que ha estat la base a 
la Costa Brava de jugadors/es d’alt rendiment d’arreu del món. 
També FXP ha pogut desenvolupar la seva àrea de turisme 
portant grups internacionals a fer estades al Club, tant de ten-
nis com de pàdel, combinant l’experiència amb gastronomia i 
moltes activitats (excursions amb barca, bici, etc.). 

Per altra banda, pel que fa a l’alt rendiment, destacar el paper 
de la jugadora Solana Sierra que va aconseguir arribar a la 
final de Roland Garros Junior i dos títols ITF 15k. 

FULL EXPERIENCE ACADEMY
L’Acadèmia compta també amb base a Barcelona (Cornellà i 
Hospitalet), on porta a terme la seva escola de precompetició i 
competició, que té diversos socis/es a les seves files. 

temporada becats en la nostra Escola de tennis, després de 
passar unes jornades de selecció.  

També voldriem reconfirmar la millora i el treball dels nostres 
alumnes de competició i precompetició, tant durant l’hivern com 
a l’estiu. Continuarem treballant amb tots i totes per millorar dia 
a dia i poder afrontar les pròximes competicions per equips i 
individuals, tant de caràcter regional, nacional com internacional.
Recordar-vos, finalment, que ja estem preparant el Campus i 
Stage tant de Nadal com de Setmana Santa, on tornarem a 
comptar amb la col·laboració de l’acadèmia d’anglès Kids&Us. 
Us hi esperem a tots!
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questa temporada 2021-22, haurà estat la primera 
post-pandèmia amb el seguiment acostumat del ca-
lendari habitual de la 8a. edició de la Lliga Catalana.

Enguany hi hem presentat 8 equips: 1 a la categoria Absolut, 
3 a la de Juvenils i 4 a Sèniors.

Pel que fa a la posició dels equips, cal destacar el nou equip 
Sènior +60 que ha aconseguit superar a casa i a domicili 
equips com el RC Polo i l’Egara, perdent amb el RCT Barcelona 
en 3 ocasions, sumant 17 victòries per només 13 derrotes en 
els 30 partits disputats... Aquest equip ha disputat la fase final 
amb els altres classificats de tot Catalunya derrotant a semifinals 
a l’Egara i repetint derrota davant d’un potent RCT Barcelona 
carregat de coneguts i socis del CTLL.  

També l’equip Sènior +50 mereix ser destacat, amb una bona ac-
tuació a la màxima divisió Gironina, derrotant 5 dels 8 clubs amb 
qui ha competit. Classificat per disputar també la fase final, la 
mala sort el va emparellar amb el RCT Barcelona. Els equips Abso-
lut masculí i els Sèniors +30 i +40, aquesta temporada no han 
tingut un paper destacat i han acumulat més derrotes que victòries. 

Als Campionats de Catalunya, l’equip Sènior +55 va caure a 
1a ronda aquest setembre davant del CT Reus Monterols. 

L’equip Sènior +60 va tenir millor actuació el passat gener 
derrotant a vuitens un potent CT Andrés Gimeno per un ajus-
tat 3-2 per caure a quarts davant del RCT Barcelona novament. 

Els equips presentats han disputat un total de 162 partits. Han 
participat dins d’aquests equips un total de 23 jugadors, dels quals 
ha resultat escollit el jugador més valuós l’Àlex Sánchez Ronn 
amb 6 victòries i cap derrota, per damunt de jugadors també molt 
importants com Josep Antoni López, Albert Mir, Jordi Cumellas 
i Marc Sala. Mereixen ser destacats per la seva gran participació 
en Dani Cornudella amb 30 partits, seguit per Antoni Rovira, 
Nico Salom, Manel Baños, Lluís Muñoz, Oriol Serra, Lluís 
Santolaria i Ahmet Ekler. 

Pel que fa als equips juvenils, tres dels nostres equips van par-
ticipar a la Lliga Catalana: l’Aleví masculí, el Cadet masculí i el 
Cadet femení. Bon paper dels nostres joves representants, però 
destacar la tercera posició que va aconseguir el Cadet femení 
i que li va permetre classificar-se per la fase final de la Lliga. 
Per acabar, destacar 2 jugadors que han participat en 5 equips 
diferents: Dani Cornudella i Manel Baños al que aprofitem 
l’ocasió per agrair-li, ara que ha tancat la seva etapa al Club, 
el seu compromís constant amb els nostres equips en aquests 
darrers anys. Manel, molta sort en la teva nova etapa.

per Xavi Bosch

l Circuit Juvenil CTLL ha arribat a la seva 20a. edició i el 
seu encaix en el calendari de competicions de tennis 
continua superant noves etapes.

Si durant tots aquests anys el Circuit ha estat referent a les 
comarques gironines amb participants d’arreu 
de Catalunya, la creació el 2019 de la Copa Ca-
talunya per part de la Federació ha suposat un 
canvi d’escenari molt important, que ha provocat 
que any rere any el nostre Circuit Juvenil busqui 
com compartir espai amb aquesta nova oferta.

El CTLL ha col·laborat molt activament en el des-
envolupament d’aquesta nova competició: el 2019 va orga-
nitzar 1a. prova amb gran èxit (265 inscrits), el 2020 havia 
d’organitzar el Màsters de la fase Gironina que es va anul·lar 
per la COVID, el 2021 va organitzar una prova especial d’una 
setmana al juny, i aquest 2022 ha organitzat la 4a. prova aquest 
setembre-octubre amb 123 inscrits. 

Enguany hem organitzar una trimestral a la primavera, l’habitual 
de primers de setembre, per tancar estiu, i la 4a. prova de la Copa 
Catalunya, amb un total de tres-cents participants de més de qua-

ranta escoles majoritàriament de les comarques giro-
nines. Esperem ja una nova edició del Màsters del 
27 al 30 de desembre, i que torni tot a la normali-
tat ocupant al màxim les 120 places previstes pels 

12 millors jugadors de les 10 categories convocades.

 Si en categoria Juvenil tenim aquest escenari amb 
la Copa Catalunya, en Categoria Absoluta havíem 
arribat també a rebre unes 200 inscripcions en 14 
competicions organitzades l’any 2016 i, actualment, 
encara no ens hem recuperat de la nova situació 
post-COVID amb priorització de competicions abso-
lutes amb dotació econòmica, amb 91 inscripcions 

el 2021 en sis competicions i, aquest 2022 veurem com evolucio-
na el Màsters havent rebut fins ara 15 inscrits en una única prova. 
El 2023 ben segur que rebrem més  jugadors de totes les categories.

EQUIPS C.T. LLAFRANC
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1  Entrega de placa d’agraïment a l’expresident Jordi Cumellas per part de l’actual president, Josele Marcó  2  Taula trofeus  
3  Campions/es i subcampions/es Campionat Social Tennis  4  Ramón Torra, Francesc Borrell, Manel Fontelles i Ignacio Llubià, 
campions i sotscampions 2a. categoria masculina CS Pàdel  5  Sergi Collazos, Sergi i Arnau Ballell i Albert Mir, campions i sotscampions 
dobles absolut CS Tennis  6  Josep Antoni Lopez, Sara Balestri, Alessandro Manetti i Anna Geli, campions i sotscampions 
2a. categoria mixte Campionat Social Pàdel  7  Enrique Roig, Miquel Montserrat, Bart Homan i Paco Agustí, campions i sotscampions 

dobles sènior +55 Campionat Social Tennis  8  Marina Casas, Maribel Bernabé, Pili Urgellés i Montse Sureda, campiones i 
sotscampiones 2a. categoria femenina CS Pàdel  9  Cristina Alarcón, Mireia Rovira, Silvia Sallarés i Elena Casanovas, campiones 
i sotscampiones 1a. categoria femenina Campionat Social Pàdel  10  Grup assistents  11  Chloe Rius, Mireia Rovira, Arnau Ballell 
i Antoni Rovira, campions i sotscampions dobles mixte Campionat Social Tennis  12  Jose Benito jr, campió, i Lluc Pi, sotscampió 
aleví masculí CS Tennis  13  Grup campions/es i sotscampions/es CS Pàdel  14  Josep Antoni Lopez i Santiago Martí. 
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esprés de tres estius sense reu-
nir-nos, vam poder recuperar la 
tradicional gala d’entrega de 

trofeus dels Campionats Socials de Tennis 
i Pàdel. Tot i que des de l’organització 
vam estar patint per l’amenaça de plu-

ja, la cerimònia es va dur a terme sense 
cap impediment. 
Tot un èxit, amb més de cent socis i 
sòcies del Club que es van reunir al vol-
tant de la piscina amb els campions i 
campiones de les diferents proves dels 

Campionats Socials, els quals van recollir 
el seu merescut premi. 
L’acte va acabar amb un espectacular 
aperitiu que ens va oferir l’Informal, on 
vam gaudir d’un petit tast de la seva 
oferta gastronòmica. 
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l nombre d’alumnes ha crescut considerablement, re-
afirmant la dedicació del nostre equip de pàdel. El 
Club ja és un referent en l’àmbit de la docència del 

pàdel, tot gràcies a la supervisió del nostre director Javier 
Escalante, amb l’ajut de l’encarregat de l’escola base i entrenador 
titulat per la Federació Catalana de Pàdel, l’Òscar Martorell. 

Ens enorgulleix poder continuar impartint els nostres valors a 
tanta gent. Busquem enriquir i potenciar les capacitats físiques 
dels nostres alumnes, amb l’ajuda també del nostre preparador 
físic, Jaume Parrón. Així mateix, potenciem la part tècnica i tàc-
tica en els entrenaments, per tal de millorar el joc en els partits. 
Tanmateix, ens és impossible deixar de banda els valors esportius. 
Volem garantir un aprenentatge respectuós i equitatiu. Fomentant 
el companyerisme, la igualtat, l’esforç, la superació i el benestar 
col·lectiu i individual de tots els nostres jugadors/es.

Cal destacar, la nostra participació a la Lliga Catalana per 
equips. Hem aconseguit crear tres equips de pàdel, dos feme-
nins i un masculí. No només això, sinó que l’equip femení A 
ha aconseguit l’ascens a primera divisió i l’equip masculí A 
segona divisió. És el primer cop en forces anys que el club es 
troba representat en els equips de pàdel. Som ambiciosos i 
esperem continuar creixent com a escola en els anys vinents. 
No obstant això, volem continuar sent una escola propera i 
professional. A més, volem continuar garantint una gamma 
d’opcions assequibles per a tothom.

Us convidem a tastar aquest esport màgic, en el qual no impor-
ta la teva edat, ni el teu sexe, ni la teva condició per poder ju-
gar-lo. Un esport ple d’amistats, de riures i d’anècdotes, on sem-
pre us trobareu acompanyats i acollits. Atreviu-vos i gaudiu de 
tot el que l’esport us pot oferir.

Tanquem l̒any plens de satisfacció pel creixement de l̒Escola on potenciem tant l̒escola base 
com la d̒adults i els grups d̒alt rendiment i competició.  per J. Escalante

ESCOLA DE PÀDEL
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es activitats dirigides i el gimnàs del Club segueixen 
evolucionant, buscant dinamitzar i augmentar la mas-
sa social a través d’aquesta secció. L’aposta per un club 

multiesportiu, on aquesta àrea ha de ser un dels pilars del 
nostre futur, és ferma i clara. 

Aquest any el gimnàs, ha viscut una sèrie de reformes, millo-
rant la comoditat i l’oferta disponible pels nostres socis. S’ha 
enderrocat la paret que separava la sala de fitness amb la 
d’activitats dirigides, unificant així les dues sales i donant una 
sensació d’espai molt més gran. A més, s’ha adquirit un seguit 
de màquines Technogym d’alta gamma amb l’última tecno-
logia i s’ha renovat gran part del material del gimnàs (pesos, 
màrfegues, pilotes medicinals, etc.). Unes millores que han 
donat molt de moviment en aquest espai durant l’estiu, i que 
ara que entra l’hivern es segueix mantenint. 

Per altra banda, les activitats dirigides segueixen sent un pun-
tal de la vida quotidiana del Club, tant a l’hivern com a l’estiu. 

Pilates, tonificació, ioga, spinning i aquagym formen part de 
la nostra graella d’activitats ja consolidada durant els últims 
anys, i que esperem que pròximament puguem ampliar.

l passat 17 d’agost vam organitzar el I Open Tennis 
Clàssic, un campionat de dobles de raquetes de fusta 
que va retornar al passat a 20 parelles. Totes elles seguint 

el dress code clàssic, vestits de blanc. Algun que altre soci i 
sòcia ens van aconseguir amb la seva vestimenta transportar de 
segle i fer-nos pensar que ens trobàvem als inicis del tennis. 

Un campionat molt disputat, que es van endur la parella for-
mada per pare i fill, Emili Bosch - Jordi Bosch del CT La 
Bisbal. Aquests es van imposar a la final a la revelació del 
torneig, la jove parella formada per Arnau Ballell - Jan Rius, 
que van demostrar que els més joves també se’n surten molt bé 
amb les raquetes de fusta. 

Destacar també el bon paper de les parelles semifinalistes: 
Miquel Montserrat - Manel Fontelles i; Xavi Bosch - Josep 
Antoni López. L’esdeveniment va acabar amb un cocktail final 
a la renovada sala social del Club ambientada per l’ocasió.  

Les activitats dirigides i el gimnàs del CTLL segueixen evolucionant, 
buscant dinamitzar i augmentar la massa social a través d�aquesta secció.

ACTIVITATS DIRIGIDES & GYM

L
E

Terapeuta quiropràctic, formador en prevenció de riscos ergonòmics i tècnic EFT 
(Emotional Frecuence Teraphy) i professional en els tractaments de lesions esportives.

s vull fer una pregunta: després del que heu viscut en 
aquests dos últims anys sou els mateixos? ...us sentiu 
diferent? ...noteu canvis en la capacitat d’alegrar-vos, 

planejar, sacrificar-vos, comunicar o demostrar emocions? 
Si és així, llegiu l’escrit fins al final. També als que teniu fills: 
...heu detectat variants en el seu comportament? ...introversió, 
pors nocturnes, pessimisme, demanda d’afectivitat o sensa-
cions de dolor físic poc concrets? Si fos així, envieu-me un 
whatsapp fent constar les característiques del canvi d’actitud 
i l’edat de qui ho pateix. Es pot reequilibrar l’estat anímic i 
físic produït per la incertesa, la por o el neguit davant els 
missatges negatius i repetitius rebuts, a banda de les restriccions 
de contacte, afectivitat i llibertat de moviment que hem patit. 
Recuperar la seguretat en un mateix, la capacitat de obrir la 
ment i el compartir sense limitacions ens fa persones.

Amb una sessió es garanteix el canvi emocional immediat. 
Recuperarem serenor i la tranquil·litat. Amb la segona, reafir-
marem el borrat dels antecedents traumàtics que han creat 
alteracions de percepció, control i d’estímuls per avançar. 
El preu per sessió d’aquesta tècnica combinada és de 90€ per 
sessió (com a socis del CTLL pagareu 60€ per sessió). El temps 
de les sessions son d’una hora, aplicant el Mètode Temei. 
Us convido a passar aquesta informació a qui considereu que ho 
pugui necessitar. Als que ja em coneixeu, donar-vos les gràcies per 
voler ajudar als demés. Estic a la vostre disposició, com sempre. 
Molts ànims i una forta abraçada.

F R A N C E S C  M O R E N O  –  S E R V E I  Q U I R O P R À C T I C
De divendres a dilluns al Club de Tennis Llafranc
Tel: 635 409 665   /   francesc.bodymax@gmail.com

SERVEI QUIROPRÀCTIC

U

I OPEN TENNIS CLÀSSIC
RAQUETES DE FUSTA

Vintage Wooden Racquet
Club Tennis Llafranc
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oci del Club de fa gairebé 25 anys i gran amant del tennis, 
ha esdevingut un fotògraf de renom. Ha cedit genero-
sament les fotografies que estan penjades al nou espai 

social, que mostren la seva visió més personal de l’Empordanet, 
el seu “petit paradís”, com ell mateix explica.

Bonaventura, explica’ns la teva relació amb l’Empordà. 
Des de quan hi vens? Què representa per a tu?
La meva família paterna prové de Lloret de Mar i la materna 
de Sant Feliu de Guíxols, on vaig passar tots els estius des que 
vaig néixer fins a l’any 1997, que em vaig casar amb la meva 
dona, la Cristina, i vaig venir a Llafranc. La Costa Brava l’he 
viscut, per tant, des de sempre i, a més a més, he tingut la sort 
de poder conèixer-la tota fins al Cap de Creus, per terra i per 
mar. Adoro venir-hi també a l’hivern. És on em relaxo, on 
desconnecto, on estic amb la meva família i on voldria estar 
tot el temps! El mar, l’Empordà i la Costa Brava son per a mi 
una constant font d’inspiració.

El teu sogre va ser cofundador del CTLL i tu n’ets soci fa 
vint-i-quatre anys. Quina relació tens actualment amb el 
Club? Com t’agradaria que fos el CTLL del futur?
El meu sogre, juntament amb un grup d’amics, tots molt em-
prenedors, i fins i tot diria que visionaris, van fundar aquest 
club per preservar Llafranc del turisme de masses i afavorir 
l’activitat esportiva i de lleure en família. En soc soci des de 
l’any 1998. El tennis ha estat sempre el meu esport, l’he prac-
ticat des de molt petit i sempre m’ha agradat jugar i també 
competir. Conflueixen doncs moltes coses: d’una banda, un 
club familiar i bonic, estretament vinculat a la família de la 
meva dona i ubicat a l’Empordà i, d’altra banda, algú com jo 
amb ganes de jugar i fer que la família pugui gaudir d’aquest 
esport que tant ens agrada. Tots els meus fills han gaudit 
també del club i espero que ho continuïn fent en el futur.

Ets economista i empresari, però també fotògraf, que és, 
juntament amb el tennis, la teva gran passió. 
Com és? Com i quan vas començar en la fotografia?
Efectivament, tinc dues grans passions: el tennis i la fotografia, i 
de fet, per estrany que pugui semblar, la segona no la puc expli-
car sense la primera, pel que us explico a continuació. Per co-
mençar, em vaig comprar la meva primera càmera rèflex amb el 

meu primer sou treballant al Trofeu Comte de Godó, quan devia 
tenir disset anys. Des de llavors mai he deixat de fer fotografia. 
Després, fou a partir de 2016 que, arran d’una lesió i algun petit 
problema de salut, vaig començar a anar una mica més enllà en 
la meva passió per la fotografia, introduint-me en cercles més 
artístics, formant-me i començant a buscar formes de mostrar la 
meva feina. En aquest camí m’ha acompanyat sempre la Fundació 
Photographic Social Vision (www.photographicsocialvision.org), 
de la qual en soc soci fotògraf.  

Què és la fotografia per a tu? Per què t’omple tant?
La fotografia per a mi és relaxació, és passió, és diversió i 
també és compromís. La fotografia m’ha omplert des de que, 
per les circumstàncies, la meva dedicació al tennis s’ha vist 
reduïda. Però per sobre de tot, la fotografia s’ha convertit en 
una manera de connectar amb mi mateix i amb el territori. 
De sentir. D’expressar. De comunicar. Fins i tot d’estimar. 

Les teves fotos són una visió molt íntima i propera de 
gent, paisatges i mar al voltant del territori on vius, 
Barcelona i l’Empordà. T’expresses en un blanc i negre 

de decisiu. Hi ha d’altres components, com la llum, la com-
posició o fins i tot el teu estat d’ànim que, essent sempre 
importants, aquí prenen molt més protagonisme.

Quina és la millor crítica que has rebut mai com a fotògraf?
És molt reconfortant quan algú s’emociona davant una foto 
teva. M’agrada quan em diuen que veig coses que la gent no 
veu. A vegades, és clar, la crítica és negativa i m’afecta. Tant 
se val que vingui d’un espectador o d’algú molt entès en fo-
tografia. M’afecta i em fa pensar molt. Però a mig termini, 
normalment, m’adono que alguna cosa, o varies, hi havia de 
cert en aquella crítica i això m’ajuda a millorar.

Respecte a les fotos que has cedit generosament al Club... 
Com les vas triar? Per què?
El Club em va demanar que proposés una sèrie que represen-
tés per mi la Costa Brava. Vaig fer un parell de propostes i 
vam escollir la que millor representava la costa de l’Empor-
danet i que tenia una unicitat visual que feia fàcil la seva 
combinació. Alguna també representa icones del nostre entorn 
(el Far de Sant Sebastià, les Illes Formigues...). Però no són 
només fotos soltes. Són fotografies que dialoguen entre si i 
que expliquen aquest petit racó de paradís que tots estimem 
tant. Vull agrair al Club l’haver confiat en mi. Espero que als 
socis els agradi el projecte.

Fas exposicions i vens la teva obra des de 2017. 
Quins projectes fotogràfics tens pel futur?
Sí, en els darrers anys he fet algunes exposicions i també he 
rebut alguns encàrrecs per decorar hotels o alguna rehabilitació. 
De cara al 2023 no tinc res tancat, però sempre tinc en marxa 
projectes per si surten oportunitats. Les meves fotos es poden 
veure al meu Instagram i gairebé totes elles estan a la venda, en 
sèries limitades, certificades i signades.

Contacte: +34 687 914 393
bonaventura@bonaventuradurall.com
IG: @bonaventuradurall

molt dens, molt profund. És així per què busques l’ànima 
de les coses que retrates? La trobes sovint?
La fotografia al final és l’expressió d’un sentiment. Per a mi les 
fotografies tenen tres ànimes: la del mateix subjecte fotografiat, 
la del fotògraf i la de l’espectador. Són independents i tan vàli-
da és una com les altres. A vegades poden coincidir, però no 
sempre és així i no passa res. Una fotografia t’ha de parlar, però 
segurament a tu et diu una cosa i al del costat una altra.

Quins són els teus fotògrafs referent?
La meva educació visual ve per dos canals: a través de l’objectiu 
n’és evidentment un, però l’altre n’és l’observació i estudi de 
l’obra d’altres fotògrafs, visites a exposicions i molts foto-llibres 
d’autors molt diversos. Tots t’aporten alguna cosa al que ets 
com a fotògraf. Per posar només un exemple: m’apassiona Saul 
Leiter, per mi un mestre del color, tot i que jo normalment 
treballo en blanc i negre, però la seva manera de mirar a través 
de finestres o amb plans sobreposats i els seus enquadraments 
em fascinen. I vull mencionar també Xavier Miserachs: com ell, 
jo em moc sobretot pels carrers de Barcelona i per la Costa 
Brava. He après molt d’ell i ha estat, i és, font d’inspiració per 
a mi. Penso a més a més que és just i necessari reinvindicar els 
grans fotògrafs que tenim a casa nostra.

Algunes de les teves fotos recorden l’estil Henri Cartier-
Bresson –imatges quotidianes i sorprenents de carrer, 
contrallums i contrastos alts–... Ell va dir que tot té 
un moment “decisiu”, màgic, i que la clau està en captar-lo. 
Hi estàs d’acord? Busques el “moment decisiu”?
Home, això són paraules majors... Sens dubte, sobretot si 
parlem de fotografia de carrer, on en Cartier-Bresson excel·lia, 
el moment decisiu és únic i has d’estar atent i tenir molta 
intuïció de què alguna cosa està a punt de passar. Però darre-
rament, personalment, estic fent una fotografia més pausada, 
introspectiva i poètica. Aquí el moment decisiu no n’és tant, 

Nascut a Barcelona fa 54 anys, casat i amb 3 fills. Amant de l�Empordà i soci, 
des del 1998, del Club Tennis Llafranc, del que el seu sogre en va ser cofundador. 

Economista i empresari de professió, fotògraf de vocació. 

BONAVENTURA DURALL-AULET
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C/ Fonolleda 22
(08226) Terrassa
+ 34 93 119 34 24

comercial@maho.es
www.maho.es

Alquiler de Carpas y Pérgolas 
para Bodas, Eventos y 

Celebraciones

Cubrimos Experiencias

C/ Fonolleda 22
(08226) Terrassa
+ 34 93 119 34 24

comercial@maho.es
www.maho.es

Alquiler de Carpas y Pérgolas 
para Bodas, Eventos y 

Celebraciones

Cubrimos Experiencias

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

c/ Mas Resplandis, 7 • Tel. 972 612 426 • Fax 972 612 462
17213 Esclanyà-Begur (Girona)

e-mail: jabonester@xarxacontrol.es

TROFEUS - REGALS D’EMPRESA - ROBA LABORAL

972 872 223  –  610 414 076
c/ Balmes, 10
17403 SANT HILARI SACALM

info@wanscat.cat
www.wanscat.cat 

Trofeus Wans Cat, SC
Grup Wans Cat

www.fusteriarocas.cat   •   info@fusteriarocas.cat 
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adie sabe cómo va a acabar la locura de la guerra de 
Ucrania.

Nadie sabe –salvo ellos– qué pasa por la mente de los respon-
sables rusos (los atacantes), ucranianos (los atacados) y NATO- 
norteamericanos (los contraatacantes en la sombra).

Nadie sabe si alguien va por fin a querer negociar sentados 
a una mesa, en vez de empeñarse en seguir invadiendo, 
destruyendo y matando, los de un lado, y vendiendo armas, 
probando tecnologías, haciendo negocios energéticos, los 
del otro lado. 

Nadie sabe si Rusia va a salir ganando con la crisis de gas y 
petróleo que ha provocado, o si los Estados Unidos van a 
salir ganando con el suministro de petróleo y gas licuado 
para nuestra dependiente Europa, a precios leoninos.

En efecto, nadie sabe nada.

Pero aquellos del lado bueno occidental, a los que se les su-
pone la cordura, sí saben lo que hacen cuando nos venden 
gas y petróleo a mansalva, obtenido en su territorio por medio 
del “fracking”. Pero no parece importarles.

¿Qué es eso del fracking? 

Esta palabreja –un anglicismo más en la vasta colección que 
invade el mundo– significa fracturación hidráulica. Es una téc-
nica para aumentar la extracción de petróleo y gas del subsuelo, 
inyectando agua a presión, mezclada con arena y productos 
químicos, para ampliar y reventar las fracturas existentes en el 
sustrato rocoso que embolsa el gas y el petróleo. 

Gracias a esta técnica se liberan grandes cantidades de gas 
e hidrocarburos, previamente inaccesibles, y los países que 
la emplean a gran escala –con los Estados Unidos a la cabe-
za– consiguen aumentar mucho sus reservas de estas fuen-
tes de energía.

Y gracias también a esta técnica se contaminan los acuíferos, 
se consumen ingentes caudales de agua, se contamina la atmós-
fera por la salida al exterior de los gases y los productos quí-
micos utilizados, se contamina la superficie por los vertidos 
y se incrementa el efecto invernadero por la liberación de 
metano. También se produce contaminación acústica y se 

degrada el hábitat circundante, por no hablar del aumento 
de actividad sísmica, asociada con la inyección profunda de 
fluidos derivados del fracking.

Hace tiempo que las grandes organizaciones ecologistas 
denuncian los peligros del fracking. Pero es en vano. Los 
Estados Unidos, el país más contaminante del planeta, con-
sideran que el fracking es el progreso y éste no se puede frenar. 
Sobre todo no se va a frenar algo que les ayuda a reafirmar y 
consolidar su hegemonía geoestratégica. Si para ello se con-
tamina y degrada un poco más nuestro mundo y se pone en 
peligro la salud de sus habitantes, es cuestión de tranquili-
zarse y pasarse al bando de los negacionistas.

No parece que los que gobiernan el mundo se percaten en 
serio de que lo estamos destruyendo. No parece que la raza 
humana haga prevalecer colectivamente su instinto de conser-
vación. Más bien prevalece su instinto de posesión, que anula 
la capacidad de razonar en las esferas de los cada vez más ricos, 
sin importar demasiado la suerte de los cada vez más pobres.

Decididamente no hay poderosas razones para el optimismo. 
La razón claudica en último término ante la codicia del sis-
tema.La razón, de la que nace un solo mandamiento funda-
mental, que resume toda la moral del ser humano. 

Kant lo formuló de manera magistral a finales del siglo XVIII: 
el imperativo categórico. No depende de ninguna religión ni 
ideología y debe regir el comportamiento humano en todas 
sus manifestaciones.“Obra sólo de forma que puedas desear 
que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal 
de la naturaleza. Obra de tal modo que uses la humanidad, 
tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre 
como un fin y nunca sólo como un medio.”

Es un mandato con carácter universal y necesario. Nos impone 
algo por la propia bondad de la acción, con independencia 
de lo que con ella se pueda conseguir. Este es, según Kant, el 
principio supremo de la moralidad. Todos lo llevamos en 
nuestra conciencia. Todos sabemos desde siempre a lo que nos 
obliga. Sin embargo, la historia es un testimonio permanente 
de cómo lo incumplimos y lo ignoramos deliberadamente.

Por eso el fracking crece y continúa. Tras él, tras la fracturación 
hidráulica, vendrán todavía un sinfín de fracturaciones que se 
derivan de la esencial: la fracturación de la conciencia moral.

EL FRACKING Y EL IMPERATIVO CATEGÓRICO
EL RINCÓN DE FAUNITO
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per Germán Loewe
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Nou projecte de restauració al CTLL sota la direcció de l̒Informal Costa Brava. per Josep Ferré

ferta gastronòmica nova que vol mantenir l’essència de la 
cuina i tradició de l’Empordà, amb una cuina de tempo-
rada que respecta les elaboracions tradicionals amb pro-

ducte de proximitat i amb un tracte professional, amable i familiar. 

L’objectiu és oferir una experiència gastronòmica d’alt valor i adap-
tada a cada moment, on els protagonistes siguin 
la qualitat, la frescor i el sabor natural dels nostres 
ingredients. Per això treballem dues línies de res-
tauració, d’una banda, l’oferta de L’Informal, 
desenfadada i senzilla en un entorn màgic a La 
Pineda del Club, on gaudir d’entrepans gurmets 
com la costelluda –entrepà de xai rostit– o l’Escofier –
el nostre steak tàrtar servit dins d’un tendre brioix–. 

I, d’altra banda, una proposta més elaborada en el 
nou espai recentment reformat, el restaurant For-
mal on gaudir del fantàstic arròs mariner o dels es-
pectaculars ous estrellats amb llamàntol.

Amb tota la il·lusió, coneixement i amor per la restauració, 
pretenem posicionar la gastronomia com una de les activitats 

principals i que complementin la resta de serveis i activitats 
del Club. La nostra ambició és posicionar al CTLL i la seva 
oferta gastronòmica com un dels referents a la zona i obrir les 
nostres instal·lacions i serveis a tot el públic de l’entorn per 
convertir-nos en la millor opció per celebrar qualsevol mena 

d’esdeveniment –aniversaris, comunions, 
casaments o, simplement, trobades fami-
liars o d’amics– amb els nostres menús 
especials. També podreu gaudir de les 
nostres jornades gastronòmiques com les 
de l’arròs o la dels bolets, o les calçotades 
entre d’altres.

Esperem poder saludar-vos personal-
ment i ajudar-vos a passar una bona 
estona en un entorn idíl·lic del nostre 
estimat Empordà.

H O R A R I S :
De dilluns a dijous de 12 a 20 hores i divendres de 12 a 00 hores.
Dissabte de 9 a 00 hores i diumenge de 9 a 20 hores.
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