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Anna Masfarné,
del Tennis L’H a la
Federació, i viceversa
Tennis. El club vol superar un moment
complicat mentre la seva presidenta arriba al
càrrec de vocal de la Federació Catalana
La presidenta del Club Tennis
L’Hospitalet, Anna Masfarné, explica que l’estiu passat la Federació
Catalana de Tennis va voler assumir la gestió de l’escola de tennis que el club porta de fa temps.
Era la culminació, diu, de tres anys
d’enfrontaments i un cop molt dur
per al club, que suportava com podia una situació incòmode. En part
per això, comenta, va decidir donar
un pas endavant i va apostar per la
candidatura electoral de l’aspirant
a la presidència de la Federació,
Joan Navarro, però també per les

L’escola del club ha
hagut de començar
gairebé de zero
per la incertesa al
voltant del seu futur
seves idees de modernitzar el funcionament d’aquest organisme. I van
guanyar, hi va costar però després
de dues votacions es van imposar
per sis vots. Ara explica s’han topat
amb la crua realitat que marquen les
arques federatives: no hi ha diners
i la crítica situació econòmica és el
primer que han de solucionar.
De moment, la presidenta del

veterà club hospitalenc és vocal de
la Federació Catalana i s’encarrega
del tennis de platja. Se suposa que
ara no tindrà problema per desblocar l’assumpte de l’escola del seu
club. La situació del Tennis L’Hospitalet s’explica així: el club és una
entitat privada, com qualsevol altre,
però està allotjat de sempre en una
instal·lació municipal inaugurada a
la Granvia l’any 1977 i que, amb el
temps, ha quedat encaixonada en
una peculiar pinça entre l’Institut
Oncològic i el Tanatori de L’Hospitalet. A més, l’Ajuntament té concedida la gestió d’aquesta instal·lació
a la Federació Catalana de Tennis
i, per tant, el club s’ha d’entendre
amb els dos.
Ara que està en dues de les parts
en joc, club i Federació, l’Anna Masfarné diu saber que la de Granvia és
l’única instal·lació de les quatre que
gestiona la Federació que és rendible
econòmicament, i ho és malgrat que
no gestioni l’escola de tennis, com
en els altres tres casos. Això sí, la
seva escola, fruit desitjat pels obvis
ingressos que pot generar, s’ha quedat amb només un centenar escàs
d’infants, pels rumors i incerteses
que va obrir aquest afer. Han començat de nou l’etern cicle d’ensenyar i
aconseguir bons tennistes.

Segons comenta Paco Fernández, director de l’escola del Club
Tennis L’H, s’enorgulleixen d’haver
tret figures com Àngels Montolio
(va estar entre les vint primeres del
món)o Salvador Navarro (120è del
món), o d’haver guanyat campionats
d’Espanya de base. “Hem començat
de zero completament, i és molt
difícil i lent, el nostre objectiu com
a club és donar el servei a tots els
nens i nenes de L’Hospitalet i intentar treure algun jugador d’aquí”, diu
Fernández, que a més recorda que
l’any passat estava a les seves files
Andrea Lázaro, campiona de Catalunya 2011 i amb una projecció important que ja l’ha fet deixar el club
per ser becada per la Federació.
Un altre objectiu és rejovenir el

L’entitat vol ampliar
el nombre de socis,
però per atreure’ls
demana inversió
en les instal·lacions

Paco Fernández, director de l’escola, i Anna Masfarné, presidenta

club perquè ara la mitjana d’edat
dels socis de l’entitat és prou alta.
Els joves, expliquen els dos, no es
veuen atrets a associar-s’hi, en part
per la instal·lació on Anna Masfarné
diu que “falta fer-hi una mica d’inversió, com a mínim al gimnàs”.
Malgrat això, la vida social és
molt intensa, organitzen un munt
de campionats socials i d’activitats,

i a més en les competicions federades els equips veterans i femenins
tenen un nivell d’èxit prou reconegut. La presidenta confia que quant
puguin tancar definitivament els
enfrontaments amb la Federació
es podran marcar l’únic objectiu
de “créixer en socis i en alumnes
de l’escola”.
Lluny queden els temps en què,

Taekwondo

segons recorden, el club tenia
1.800 socis, entre tres i quatre
vegades més del que tenen actualment. De moment, els dos comenten que el llistó és aconseguir
arribar als 800 socis, entre 300 i
400 més dels que són ara.

i

www.fctennis.cat/act/act_hospitalet

Rugby

El Club Talma L’H
suma medallas
nacionales

El equipo B del
Rugbi L’H sube a
Primera Catalana

La taekwondista del Club Talma
L’Hospitalet Mireia Rivera se ha
proclamado campeona de España
en categoría senior. Su compañera
Janira Rivera ha sido subcampeona
y Mariona Leyes ha acabado tercera
de su categoría. En la edad júnior,
Nicole Márquez y Mariona Leyes
también ganaron el nacional de su
peso. y

El equipo B del Rugbi L’Hospitalet
se ha proclamado campeón de su
grupo y ha conseguido el ascenso
a la Primera Catalana. Al cierre de
esta edición, el primer equipo del
club disputaba la vuelta de la promoción para mantenerse en División
de Honor B, contra el Helvetia de
Sevilla. En caso de derrota todavía
dispondría de otra eliminatoria. y

Baloncesto

Natación

La AESE prepara
un campus para
Semana Santa

Gemma Sevillano
gana tres oros
en los nacionales

La AESE organizará en Semana
Santa un campus de baloncesto
en el polideportivo de Santa Eulàlia,
con sesiones entre el 2 y el 5 de
abril, en horario de 9 a 13h. Dirigido
a niños y niñas nacidos entre 1998
y 2005. Cuesta 40 euros y la inscripción se cierra el 26 de marzo. y

La nadadora invidente Gemma Sevillano ha ganado tres medallas de
oro en el campeonato de España,
en Castellón. Sevillano se ha colgado el oro en los 50 y 100 libres, y
en los 100 espalda, en su categoría.
Su participación en los Paralímpicos de Londres aún no es segura. y

