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BALAGUER ES MOU 
AMB EL SUPERTENNIS

El CT Balaguer va acollir el passat 28 
d’abril una prova del Circuit Superten-
nis de les Terres de Lleida. El club de la 
capital de la Noguera va reunir uns 40 

participants en representació, a més a 
més dels nois i noies de Balaguer, de 
representants del Sícoris, CT Monzón, 
CT Alcarràs i CT Alpicat.
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EL CN LLEIDA S’OMPLE 
DE SUPERTENNIS

Les pistes del CN Lleida es van omplir 
de gom a gom per acollir la tercera pro-
va del calendari del circuit Supertennis 

de les Terres de Lleida. Al voltant de 
125 nois i nois van gaudir de la jorna-
da formativa.





CLOENDA DEL PRAT LLONGUERAS
EL TORNEIG VIU EL LLIURAMENT DE PREMIS A LA CENTRAL DEL CT LLEIDA

L’Open Prat Llongueras va completar 
una nova edició al CT Lleida amb la ce-
lebració de les finals i el posterior acte 
de lliurament de premis que va comp-
tar amb la presència, entre altres, del 
president del club José Luis Solans.
El quadre d’honor l’han format: Hugo 
Palomar, campió absolut davant Da-
vid Enfedaque; en veterans 35, Ignasi 
Franco davant Joan Roma; en veterans 
45, Carles Mòdol davant Ignasi Fran-
co; en júnior femení, Claudia Borbón 
davant Àngela Per.



Per la seva banda, n cadet masculí 
1, Daniel Martínez davant Armando 
Pellejer; en cadet masculí 2, Marco 
Vicente davant Sergi Alió; en ca-
det femení, Claudia Borbón davant 
Paula Arcarons; en infantil mascu-
lí 1, Emili Elias davant Jan Rubio; 
en infantil masculí 2, Guim Clavera 
davant Gerard Fontova; en infantil 
femení, Clàudia Puigdevall davant 
Adriana Cortés; en aleví masculí 1, 
Álex Oran davant Sergi Viles; en ale-
ví masculí 2, Víctor Palomar davant 
Eloi Pericón; i en aleví femení, Laia 
Larrosa davant Meritxell Teixidó. En 
júnior masculí, la final estava pen-
dent entre Marc Anelo i Daniel Mar-
tínez.
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LLEIDA, AL RAFA NADAL 
DE CT REAL ZARAGOZA

Com ja és habitual, els torne-
jos del Rafa Nadal Tour tenen 
sempre una representació de 
tennistes lleidatans. Una mos-
tra va ser el celebrat al CT Real 
Zaragoza
Sergi Viles (CT Barcino) va ser el 
tennista lleidatà que va arribar 
més lluny. Va jugar els vuitens 
de final d’aleví després de supe-
rar Smaran Rangarajan i Florin 
Lucaciu. Als vuitens va caure 
davant Albert Mateos, que fou 
semifinalista.
Álex Orán (CT Lleida), Nil Jimé-
nez (CT Urgell), Maria Teixidó 
(CT Lleida) i Joana Ripoll (CN 
Lleida) va perdre a la primera 
ronda.
A la categoria infantil, Elena 
Noguero (CN Lleida) va perdre 
amb Arianna Geerlings (poste-
riorment la vencedora del tor-
neig) i Albert Mòdol (CT Lleida) 
no va poder superar a primera 
al cap de sèrie número 4. Jan 
Rubio (CT Urgell) i els represen-
tants del CN Lleida, Albert Pe-
drico i Carles Solana també van 
perdre a primera.



MIG SEGLE DE CT URGELL
El CT Urgell va celebrar el 15 d’abril 
el seu mig segle d’història. Un vermut 
popular, música en directe, dinar de 
germanor i desfilada de moda va ser 
les activitats que es van realitzar du-
rant tota a la jornada a la qual hi van 
assistir unes 200 persones.
La presidenta, Blanca Nos, va des-
tacar que “aquests cinquanta anys 
d’història han donat per molt en el ter-
reny esportiu. Hem assolit èxits, títols, 
campionats, hem crescut en instal·la-
cions, en serveis, però jo m’atreviria a 
dir que, pel damunt de tot, ens hem fet 
un forat en la societat lleidatana, fins 
al punt de convertir-nos en un referent 
per al teixit social de la ciutat i el ter-
ritori”. No es van perdre la vetllada la 
regidora a l’Ajuntament, Montse Parra; 
el diputat Paco Cerdà; el president de 
la FCT, Jordi Tamayo, i el president de 
la Representació Territorial a Lleida de 
la Federació Catalana, Ignasi García.



ÈXIT DE LA XPRESS TENNIS 

Les pistes del CN Lleida van 
acollir la prova lleidatana de la 
Xpress Tennis Cup que es va ce-
lebrar amb èxit i una bona parti-
cipació. El CN Lleida va agrair a 
la Fundació Jaume Serra la con-
fiança depositada per ser triada 
seu de l’edició lleidatana d’una 
prova que any rere any es conso-
lida a nivell de Catalunya. 
Recordar que Xpress Tennis Cup 

és el projecte esportiu im-
pulsat per la Fundació Jesús 
Serra del Grup Catalana Oc-
cident. De celebració anual 
i amb categories Miniten-
nis mixt, Sub-10 i Sub-12 
(masculines i femenines), 
el Xpress Tennis es va crear 
amb la voluntat de fomentar 
el tennis base amb una gran 
festa del tennis.

EL CN LLEIDA  VA  
ACOLLIR LA PROVA 

LLEIDATANA DEL 
PROJECTE IMPULSAT  
PER LA FUNDACIÓ              

JESÚS SERRA 
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VISITA AL CT BALAGUER
SEGUEIX PROGRAMA DE VISITES-ENTRENAMENTS DE LA FCT LLEIDA

El Club Tennis Balaguer va ser la se-
gona parada dins del programa de vi-
sites-entrenaments que la Representa-
ció Territorial a Lleida de la Federació 
Catalana de Tennis està duent a terme 
pels clubs de la província.
El director tècnic de la FCT Lleida, 
Marc Ivan Rodríguez Nieto, es va re-

unir amb el president del club, Josep 
Maria Segòvia, i el director tècnic, Xavi 
Fernández, per analitzar la situació de 
l’àrea esportiva i l’escola de tennis. 
Després es va fer una visita a les pistes 
del club de la Noguera i es va dur a 
terme una classe amb uns 15 nens de 
l’escola.



Cal recordar que 
l’objectiu de les 
visites és analitzar 
l’estat del tennis 
provincial lleidatà, 
veure nous jugado-
res, conèixer una 
mica més de pri-
mera mà la tasca 
tècnica del club i, 
en especial, poder 
ajudar i assessorar 
en tot allò que sigui 
possible als tècnics 
i als clubs. 



UN DIA 
AL GODÓ

ELS CLUBS DE LLEIDA 
NO FALTEN A LA SEVA 
CITA AMB EL TORNEIG



JORNADA DE TEST DE RAQUETES DE HEAD AL CT URGELL

ARES LLOBERA, 
BRONZE AL 
CAMPIONAT 
D’ESPANYA 

UNIVERSITARI

El Club Tennis Urgell va acollir una jornada de test de raquetes Head. El 
tècnic Sergi García, de Head, va ser l’encarregat de mostrar i explicar les 
particularitats de cada una de les raquetes que es van poder provar.

Ares Llobera va obtenir la 
medalla de bronze en els 
Campionats d’Espanya 
Universitaris, disputats a 
les pistes ràpides de la 
Universitat Camilo José 
Cela de Madrid. 
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