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Berbicara tentang olahraga
Padel, tidak diragukan lagi
bahwa Pablo Castells, seorang
pengacara dari Barcelona dan
konsultan bisnis untuk bisnis
Spanyol di Asia Tenggara,
adalah bapak olahraga padel di
Indonesia.

Dia mulai bermain pada usia 23
tahun di Barcelona tempat dia
dilahirkan. Beliau selalu
mempromosikan olahraga ini ke
mana pun dia pergi. Di India, dia
membesarkan olahraga tersebut
bersama dengan politisi dan
pengusaha olahraga
berpengaruh serta mendukung
perusahaan padel pertama di
negara itu dengan membangun
lapangan Padel di Bangalore,
Pune dan Mumbai.

Sebagai seorang pria Catalan, dia
tidak pernah takut menghadapi
tantangan baru, hanya dalam waktu
6 bulan sudah terjalin kemitraan
dengan Hotel Melia di Bali,
Indonesia, dimana dia berdomisili
saat ini. Sudah terlaksana 3
turnamen internasional dalam
periode tersebut, dengan diikuti
pemain lebih dari 12 negara. Kini
juga telah hadir 2 halaman situs
yang mempromosikan olahraga
padel di Indonesia.
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Bersama teman baiknya Pepe, di Real Club
de Polo de Barcelona (2008)

Bersama Made dan Reffi, pemain dari Jakarta.

Bersama Dion, murid Padel
pertamanya di Indonesia (2021)



Kita tidak tahu apakah melalui Bali,
pulau indah yang memiliki lebih dari
1000 candi ini telah berkontribusi
pada kesuksesan yang dimiliki
pengusaha olahraga Padel sejauh
ini, tetapi dalam beberapa bulan ke
depan ia akan membuka 3 lapangan
padel di sebuah pusat olahraga di
Jakarta bekerja sama dengan
Kedutaan Besar Spanyol dan mitra
bisnis Indonesia-nya.
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Peserta dari turnamen Padel Internasional Indonesia ke-3

Pablo menambahkan bahwa tujuan hidupnya adalah adalah untuk
menghubungkan olahraga padel dengan hasratnya yang lain yaitu
pengembangan komunitas tertindas dengan sumber daya yang
lebih sedikit, yang pernah dia lakukan di India dan sekarang beliau
ingin melakukannya di negara barunya, Indonesia.

Desain Lapangan Padel Pertama di Bali

Bersama Ari, pengusaha olahraga dan mitra bisnis Pablo
dengan proyek Padel di Jakarta.

Pablo telah berhasil selama
bertahun-tahun melakukan
kegiatan Padel di India di mana
dia sebelumnya tinggal selama
lebih dari 12 tahun.

Semoga yang terbaik untuk
Pablo, anda memiliki dukungan
kami semua.

Dapat dipastikan bahwa
olahraga Padel akan tumbuh
di Indonesia dengan sangat
pesat, dengan adanya
rencana 2 proyek yang
dipimpin oleh Pablo ini:
www.balipadel.club &
www.indopadel.com.
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