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El torneig internacional de les futures estrelles del tennis a Barcelona



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

• El nou open femení compta amb l’organització del Club Esportiu 

Hispano Francès i del decidit suport de l’Ajuntament de 

Barcelona, i també amb la col·laboració d’altres entitats públiques 

i privades, en qualitat de patrocinadors principals, com ara la 

Diputació de Barcelona, l’EsportCat de la Generalitat de 

Catalunya i la companyia d’assegurances FIATC.

• El torneig està dotat amb 15.000 dòlars en premis i es disputarà  

entre el 31 d’agost i el 6 de setembre a les instal·lacions del 

Club Esportiu Hispano Francès.

• 21 d’abril de 2015. La capital catalana albergarà aquest any el 

1st Tournament Women World Winner, un torneig internacional 

femení que veu la llum gràcies a l’impuls del Club Esportiu Hispano 

Francès, en qualitat d’organitzador, i del notable ajut de l’Ajuntament 

de Barcelona. També compta amb la col·laboració de diverses entitats 

públiques i privades com a patrocinadors principals. És el cas de la 

Diputació de Barcelona, l’EsportCat de la Generalitat de Catalunya i la 

companyia asseguradora FIATC. 

Barcelona acull el 
1st Tournament Women 

World Winner amb la 
participació de les millors 

tennistes internacionals 
de la ITF Pro Circuit

Carla Suárez actual 10 del món, i la jove 
promesa tennística Paula Badosa formen 

part del grup Pro-AB team, acadèmia d’alta 
competició ubicada al nostre club.



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

El torneig tindrà lloc entre el 31 d’agost i el 6 de setembre a les instal·lacions del Club Esportiu Hispano Francès i 

està dotat amb 15.000 dòlars en premis. D’aquesta manera, Barcelona suma al seu ampli calendari esportiu un nou 

esdeveniment a escala internacional i recupera alhora la millor tradició tennística en categoria femenina. 

La competició s’inclou en el programa de la ITF Pro Circuit, que és el circuit que disputen moltes de les futures estrelles 

de la raqueta abans de passar a competir defi nitivament als oberts programats per la WTA. Així mateix, el Tournament 

Women World Winner de Barcelona es converteix en una de les principals cites anuals del tennis femení a l’Estat. 

A favor del tennis femení de terra batuda
El nou open es jugarà en superfície de terra batuda, un fet que l’organització i patrocinadors subratllen de manera 

especial per la preocupant davallada de tornejos en aquesta superfície que ha tingut lloc a l’Estat espanyol en els 

darrers anys. La seva celebració és un missatge ferm i clar a favor del tennis femení de terra batuda que tants èxits i 

celebracions ha proporcionat a l’esport de la raqueta del nostre país. Per l’organització i patrocinadors consideren clau 

recordar, recuperar i impulsar una nova dinàmica ascendent.

El president del Club Esportiu Hispano Francès, Josep Maria Garcia Maranges, creu que l’organització d’aquest 

torneig és una primera passa per tornar a situar a la Ciutat Comtal en el mapa tennístic femení internacional, al temps 

que assenyala que “la unió de compromisos i sinèrgies entre la iniciativa privada i l’administració pública, en 

especial la de l’Ajuntament de Barcelona, farà que aquest open es consolidi i creixi en les pròximes edicions, 

ja que és un objectiu que ambicionem totes les parts implicades. Volem el millor tennis femení del món en una 

de les ciutats amb més tradició tennística a nivell internacional”. El torneig també compta amb la participació de 

diverses institucions i empreses col·laboradores com ara la International Tennis Federation (ITF), la Real Federación 

Española de Tenis (RFET) i la Federació Catalana de Tennis (FCT), Estrella Damm, Aigües Veri, Laboratoris Ferrer 

i AutoBeltran.



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

La creació del 1st Tournament Women World Winner és gràcies a la iniciativa 

d’institucions públiques i empreses privades que han coincidit en visualitzar 

per a Barcelona la necessitat de celebrar un torneig de tennis femení d’abast 

internacional. Aquests són els motius que l’han propiciat.

... Una ciutat esportiva. Barcelona és una ciutat que promou l’esport, un referent mundial en qualsevol modalitat. 

Un exemple de metròpolis sana, dinàmica, creativa, polivalent i moderna.

....Una ciutat de tradició tennística. Entre les modalitats esportives, el tennis és una de les principals 

especialitats de la ciutat, per nombres d’afi liats, practicants i clubs en funcionament. El Club Esportiu Hispano Francès 

és una de les entitats de major tradició a Barcelona i que més ha fet per l’esport de la raqueta al llarg de la seva història. 

....Una ciutat de projecció internacional. Barcelona ha de seguir sumant actius que l’ajudin a incrementar la 

seva projecció mundial. Una competició amb l’aixopluc de la ITF, així com de tots els partners implicats, és un element 

que suma a la marca internacional que avui és la ciutat de Barcelona. 

...Una ciutat amb W de women. Organitzadors, patrocinadors i col·laboradors volen excel·lir l’esport femení per 

mitjà del tennis, destacant el seu esforç, qualitat i valors i ajudant a promoure l’aparició de noves fi gures.

Les raons per crear un 
torneig internacional 

de tennis femení 
a Barcelona

Fomentant....



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

El Tournament Women World Winner té com a propòsit ser una plataforma de joves 

tennistes de talent i futures estrelles. Com a torneig inclòs en el calendari de la ITF Pro 

Circuit, Barcelona acollirà la participació de les millors promeses de la raqueta i futures 

candidates a incorporar-se en breu temps als circuits de la WTA. 

Per aquest motiu, el Tournament Women World Winner de Barcelona vol ser el millor 

reclam per als amants del tennis femení que cerquen noves jugadores o talents i que 

al temps poden convertir-se en nous referents mundials en el seu esport. Una dada que ho palesa és el rànquing de les 

principals tennistes que la WTA va publicar el 29 de desembre de 2014. Llevat de dues jugadores, la resta havia participat 

en tornejos de la ITF Pro Circuit en algun moment de la seva trajectòria tennística. 

Barcelona es mereix aquest torneig i el torneig es mereix Barcelona
Amb aquesta fi losofi a, el Club Esportiu Hispano Francès enceta un il·lusionant repte que representa la fi ta a una 

trajectòria d’una entitat que s’ha bolcat de manera clara en donar suport al tennis i, en concret, al tennis femení. “Amb 

el Tournament Women World Winner ocupem un espai que Barcelona demanava a crits en els darrers anys que 

s’omplís, un espai al costat del tennis femení i al costat d’una ciutat que batega i viu esport. Barcelona es mereix 

tant un torneig d’aquestes característiques com un torneig d’aquestes característiques es mereix Barcelona”, 

argumenta el president del Club Esportiu Hispano Francès, Josep Maria Garcia Maranges.

El nou open femení és una competició on la W té un protagonisme especial en la seva nominació, ja que refl ecteix el seu 

esperit: women, world, winner. “No volem organitzar una competició més.” -afegeix Josep Maria Garcia Maranges-

“Tenim clar que volem fer un torneig que enalteixi el tennis de les dones, un torneig que sigui anhelat per 

qualsevol tennista del món i un torneig que esdevingui un model guanyador quant a organització i competició”.

Un open de joves 
tennistes amb 

talent i futures 
estrelles de la WTA



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

En els darrers anys, el Club Esportiu Hispano Francès ha fet un import esforç per 

estructurar i millorar les seves instal·lacions amb l’objectiu d’oferir un servei d’alta 

qualitat als seus socis. En el seu pla d’acció també ha fi gurat com a propòsit clau 

brindar als socis valors afegits que ajudessin a generar un sentiment d’orgull i 

pertinença al club. Entre aquests valors afegits, va emergir la idea de crear un gran 

torneig.

Per a la celebració del 1st Tournament Women World Winner que tindrà lloc 

aquest estiu socis i jugadores gaudiran d’unes instal·lacions reformades i 

actualitzades. Les jugadores disputaran els seus partits en cinc pistes i 

en tindran dues més  d’entrenament. Disposaran d’un àmbit propi per 

poder realitzar la seva activitat durant el torneig, al temps que hi haurà 

un espai per desenvolupar compromisos comercials i de relacions 

públiques de patrocinadors i assistents. Així mateix, les tennistes 

tindran a la seva disposició la Residència Salesiana Martí-Codolar 

com a lloc d’allotjament ofi cial del torneig, i que es troba a pocs 

minuts del conjunt d’instal·lacions esportives.

Instal·lacions 
modernes i set 

pistes a disposició 
de les jugadores



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

Un torneig que encaixa molt bé amb l’esperit de club

Quan parlem de tennis a 
Catalunya, ens vénen al cap 
entitats històriques com el Club 
Esportiu Hispano Francès. En 
aquest cas, però, ho fem per un 
motiu ben especial, la celebració 
a les seves instal·lacions 
del primer torneig Women 
World Winner, la competició 
internacional que reunirà les 
futures fi gures del tennis a 
Barcelona. 

Aquest torneig de nova creació encaixa molt bé amb l’esperit de club, 
un dels referents en la promoció de l’esport i els valors a Catalunya, 
i respon a la voluntat de potenciar el tennis femení i ajudar a arribar 
a l’elit a joves jugadores, alhora que es projecta al món la imatge de 
Barcelona com a capital de l’esport i el prestigi de Catalunya com a 
país esportiu. 

Arribar a l’elit del tennis és sinònim de molts entrenaments, capacitat 
de treball i sacrifi ci, força de voluntat, etc. Tot això és clau per 
l’esportista que vol adquirir un bon nivell físic, però també acaba 
suposant un benefi ci important en la vessant humana, ja que adquireix 
uns valors que afavoreixen el seu creixement com a persona. Valors 
que en els moments que ens toca viure prenen molt protagonisme i 
que hem de potenciar per cohesionar la nostra societat.

Per això, celebrem la celebració de tornejos d’aquest nivell, on 
es mostra el talent de les joves promeses. En nom del Govern, 
m’agradaria felicitar l’Hispano Francès per organitzar l’esdeveniment, 

una de les cites més rellevants del tennis femení a l’Estat, que 
acosta els valors de l’esport com la igualtat, l’esforç i la capacitat de 
superació, i que compta amb l’àmplia experiència organitzativa del 
club barceloní, una garantia d’èxit pel torneig. 

Fer realitat una prova com aquesta implica moltes hores d’esforços i 
dedicació per part de nombroses persones, per la qual cosa voldria 
agrair la feina duta a terme per totes elles. Confi o plenament en la 
capacitat organitzativa i la resposta del club i de la població envers 
un esdeveniment que aportarà el seu gra de sorra per situar el tennis 
femení en un lloc destacat.

Com a secretari general de l’Esport, us transmeto el ferm suport 
de la Generalitat de Catalunya al torneig i us desitjo molta sort 
en l’estrena d’una cita tan atractiva, a la vegada que us animo a 
donar-li continuïtat en el futur. Estic convençut que contribuirà 
a impulsar l’esport femení català i a fer més fort el nostre tennis, 
un esport que al nostre país té un alt nivell de pràctica i que és un 
referent a nivell internacional.

Acabo agraint la implicació de les institucions, entitats i empreses 
que donen suport al torneig. Treballant plegats podem augmentar 
la participació de les dones en l’esport, fer-les visibles i fer passos 
endavant perquè l’equitat de gènere sigui una característica 
inseparable de la pràctica esportiva a casa nostra.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general de l’Esport 

Generalitat de Catalunya
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Benvolguts/des amics/gues del món del tennis

Com a Diputat d’Esports de la Diputació em plau enormement poder dirigir-me a vosaltres 
en el marc del naixement d’una nova iniciativa en el món del tennis femení: 1st Tournament 
Women World Winner Barcelona – Gran Premi Diputació de Barcelona.

Es una satisfacció veure que van apareixent noves competicions de tennis femení i que es 
reafi rma l’esperit emprenedor esportiu dels clubs de casa nostra, en aquest cas d’un club 
referent com el C.E Hispano Francès.

Vull manifestar el meu suport personal i institucional com a responsable d’Esports de la 
demarcació de Barcelona a aquest torneig que pretén rellançar el tennis femení i que de 
ben segur s’acabarà consolidant en el calendari internacional.

Un torneig que sense cap dubte sabrà combinar l’excel·lència esportiva i la organitzativa 
per oferir-nos una gran setmana de tennis femení a Barcelona.

Per acabar, m’agradaria donar la benvinguda a totes les participants i que gaudeixin de la 
competició, de la ciutat i del país.

Josep Salom i Ges
Diputat d’Esports 

Un exemple del tarannà emprenedor a l’esport



Barcelona, del 31 d’agost al 6 de setembre de 2015

Barcelona és una capital internacional de l’esport gràcies a la seva capacitat de gestió de 
grans esdeveniments esportius i la seva xarxa d’instal·lacions esportives –públiques i 
privades– de primer ordre. 

Però Barcelona també ho és perquè compta amb una sòlid teixit associatiu a nivell esportiu. 
I és que a la ciutat hi ha federacions, entitats, clubs i associacions esportives –algunes d’elles 
centenàries– que dia a dia treballen per fomentar l’esport i promoure l’esport base, contribuint 
així a l’impuls de la ciutat com una capital esportiva. 

Enguany la ciutat estrenarà una nova competició esportiva tennística femenina: el 1r Torneig 
Women World Winner – Gran Premi Diputació de Barcelona que tindrà lloc a la ciutat des del  
31 d’agost al 6 de setembre de 2015. Aquest nou torneig de tennis femení està impulsat 
pel Club Esportiu Hispano Francès que compta amb 71 anys d’història i, per tant, de gran 
experiència en la promoció de l’esport a la ciutat.

L’esport és un element de foment de la qualitat de vida i dels valors i, per aquest motiu, des 
de l’Ajuntament de Barcelona apostem per aquells projectes que fomenten la igualtat, els 
valors i l’esport base. 

Us convidem a assistir a aquest torneig que vol fer-se un lloc al panorama del tennis a nivell 
estatal com internacional.

Ajuntament de Barcelona

Amb l’ambició de fer-se un lloc en l’àmbit internacional
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El Club Esportiu Hispano Francès es va constituir el 1943 al barri de Gràcia de 

Barcelona com una entitat que va desenvolupar diverses modalitats esportives com 

ara el bàsquet, l’atletisme i el voleibol. El 1968 va inaugurar les instal·lacions de la 

Vall d’Hebron, i coincidint que en aquella època el tennis vivia moments d’auge, 

el club va decantar-se per potenciar aquest esport.

Aquesta secció va sumar molts èxits esportius, guanyant competicions diverses. 

Al llarg dels 71 anys d’història, el club té una massa de 650 socis i acumula més 

de 2.200 títols esportius.

La infraestructura del Club
El Club Esportiu Hispano Francès disposa avui d’unes instal·lacions renovades i modernes. Destaca la seva escola d’alt 

rendiment Pro-AB que s’encarrega de preparar tennistes d’alta competició. Entre el seu grup fi gura l’actual número 

1 del tennis espanyol i top ten de la WTA, Carla Suárez. El Club també acull altres especialitats vinculades amb la raqueta 

com ara el pàdel. De fet, aquest any va inaugurar un complex de quatre pistes de pàdel en un acte que va comptar amb 

la presència de destacades fi gures del món del tennis com Alex Corretja, Albert Costa, Jordi Arrese o Marcel Granollers i 

principals personalitats de les diferents institucions esportives del país.

Tal i com afi rma el president del Club Esportiu Hispano Francès, Josep Maria Garcia Maranges, 

la constitució del 1st Tournament Women World Winner és el premi a una trajectòria d’una entitat que 

ha promogut entre els barcelonins els valors de l’esport. “Tot el que la ciutat li ha donat en aquests 

71 anys, el Club vol retornar-l’hi amb la celebració d’un gran torneig femení internacional de 

tennis”, conclou Josep Maria Garcia Maranges.

Un organitzador
 implicat amb Barcelona

Club Esportiu 
Hispano Francès, 

retornar el que 
ha rebut
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El 1st Tournament Women World Winner és una història d’agraïments tant a les 

institucions públiques com a empreses privades pel seu decidit suport, ja sigui en 

qualitat de patrocinadors o col·laboradors. La seva unió a una il·lusió fa possible que 

Barcelona torni a tenir un gran torneig de tennis femení. Gràcies a tots per fer que el 

Tournament Women World Winner sigui una festa de la raqueta per a tothom. 

Un open de tots 
per a tothom

Col·laboren

Organitza Patrocinen
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Sumem reptes, 
guanyem tothom.


