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UN 
ESTIU

 
D’ÈXIT
ARES I ARAN 

TEIXIDÓ SUMEN 
DOS TÍTOLS I 

ENCADENEN TRES 
FINALS ITF JÚNIOR 

DE DOBLES



OBREN EL PALMARÈS ITF A HOLANDA I FRANÇA
LES JUGADORES DEL CT LLEIDA VAN SER FINALISTES A PORTUGAL 

Les germanes Ares i Aran Tei-
xidó (CT Lleida) han completat 
un gran estiu en el seu periple 
Circuit ITF Júnior (Sub 18). Les 
lleidatanes han encadenat bones 
sensacions i excel·lents resultats, 
especialment en el quadre de do-
bles, on han encadenat tres finals 
consecutives (Holanda, Portugal 
i França), en dues de les quals 
es van proclamar campiones (La 
Haia i Clermond Ferrand).
De fet, les germanes Teixidó han 
guanyat 17 dels últims 18 partits 
jugats en dobles, ja que van co-
mençar la “ratxa” a l’ITF Júnior 
de Tunísia on es van haver de re-
tirar de les semifinals per lesión 
sense perdre cap partit.
Les lleidatanes que entrenen 
a les ordres de Miqui Moreno 
(FCT), van estrenar el seu palma-
rès de dobles al Circuit ITF Júni-
or en proclamar-se campiones a 
La Haia (Holanda).



Les jugadores del CT Lleida van completar 
una gran setmana, ja que l’Ares es va quedar 
a les portes de la final del quadre individual 
en caure davant la francesa Nguyen Tan per 
6-3 i 6-2, mentre que l’Aran va tornar a la 
competició amb molt bones sensacions des-
prés d’una lesió.
En la final de dobles es van desfer de la pa-
rella holandesa formada per Van der Werff i 
Van Reek per 7-6, (5), 2-6 i 10-5 alternant 
moments de gran joc, amb errades fruit de la 
tensió d’una final.

La següent cita va ser Porto, on van ser fi-
nalistes després de caure en la final davant 
les número 1, les italianes Matilde Paoletti i 
Asia Serafini, per un marcador molt ajustat: 
6-4, 4-6 i 8-10 al supertiebreak.
Dues setmanes després, a Clermond Ferrand 
(França), van tornar a aixecar un trofeu de 
campiones en l’imposar-se en la final dispu-
tada davant la parella catalana formada per 
Cristina Mayorova i Maria Pagès per un clar 
marcador de 6-3 i 6-2. Al quadre individual 
les dues van arribar a vuitens de final. 

VAN 
SUMAR 17 
VICTÒRIES 

EN 18 
PARTITS   

S



El tennis lleidatà va ser pro-
tagonista al Campionat de 
Catalunya Sub 11 de tennis, 
especialment en el quadre 
de dobles on la parella for-
mada per Lande Culleré i 
Adrià Franco es va endur el 
títol. 
Els joves jugadors del CT 
Lleida partien com a tercers 
favorits i van completar un 
torneig magnífic que van re-
matar guanyat la final per 
6-3, 6-7 (6) i 10-4 davant 
la parella formada per Roger 
Jordan-Xavi del Águila.
A la primera ronda, Culle-
ré-Franco van superar una 
altra parella del CT Lleida, 
formada per Borja de Bu-
falà i Marc Rojo (6-4 i 6-4), 
mentre que a semifinals van 
superar Mayoral-Fraile per 
7-5 i 7-5. 

CAMPIONS DE CATALUNYA
LANDE CULLERÉ I ADRIÀ FRANCO GUANYEN EL TÍTOL DE DOBLES DEL CATALÀ SUB 11



Pol Puig i Neus Torner es van coronar com a 
campions al Campionat de Catalunya Sub 11 
que es va celebrar la setmana del 9 al 14 de 
juliol a les pistes del Club Tennis Urgell.
Al quadre masculí, Pol Puig (3) es va imposar 
a Álvaro Jiménez (4) per 6-0 i 6-4. El sub-
campió, que a les semifinals havia eliminat 
el número 1, Genís Ribas, no va tenir opció 
a la final davant Pol Puig, que a les semis va 

superar Max Solano (2) i que duraNt tot el 
torneig va demostrar una gran solidesa.
També va oferir una trajectòria molt sòlida la 
nova campiona femenina, Neus Torner, que 
va fer valer la seva condició de primera favo-
rita en batre a la final Carlota Vila (8) per 6-2 
i 7-5. Torner va completar d’aquesta manera 
un campionat excel·lent i es va endur el títol 
de campiona.

EL CT URGELL CORONA PUIG I TORNER



L’acte de lliurament de trofeus va comptar 
amb la presència del president de la Fede-
ració Catalana de Tennis, Jordi Tamayo; de 
la presidenta del Tennis Urgell, Blanca Nos, 
i del representant territorial d’Esports, Joan 
Segura. Tots ells van lloar el nivell del torneig 
i van encoratjar els participants, que són les 
promeses del tennis català, a seguir treba-
llant per millorar de cara al futur.





UN ALTRE FELIÇ ANIVERSARI DEL CT URGELL
EL TORNEIG, PUNTUABLE PEL MÀSTERS, VA CLOURE LA SEVA 49a EDICIÓ



XLIX TROFEU ANIVERSARI S
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VISITES A TÀRREGA I A JUNEDA
Seguint amb el programa de visi-
tes als clubs de la FCT Lleida, el 
director tècnic Provincial,  Marc 
Ivan Rodríguez Nieto, va visitar 
dos clubs més: CT Tàrrega i CT 
Juneda.
La trobada a Tàrrega es va fer 
aprofitant la disputa de l’Open 
amb la presència, a més a més, 
del president de la FCT Lleida, 
Ignasi García; de representants 
de la junta directiva, i de l’Ajun-
tament amb l’objectiu d’explorar 
noves vies de col·laboració.
Posteriorment, es va fer la visi-
ta al CT Juneda que va constar 
d’una trobada amb el president, 
Josep Masbernat; i el director 
tècnic del club, Carles Gelonch; 
i un posterior entrenament amb 
una selecció dels millors alum-
nes de l’escola. 
Cal recordar que l’objectiu del programa de visites, impulsat per la FCT Lleida, és el d’analit-
zar l’estat del tennis provincial lleidatà, veure nous jugadors, conèixer més de primera mà la 
tasca tècnica del club i, en especial, poder ajudar i assessorar en tot allò que sigui possible 
als tècnics i als responsables clubs.





EL CAMPIONAT SOCIAL DEL CT JUNEDA
 CORONA FRANCESC PONS I SALOMÉ PUIG
Francesc Pons i Salomé Puig van ser els 
guanyadors del Campionat Social 2018 
del Club Tennis Juneda.
En la categoria individual femenina, Salo-
mé Puig va ser primera, amb Mercè Do-
mingo al segon lloc, mentre que en indi-
vidual or, Francesc Pons va ser campió, i 
Francesc Reig subcampió. En individual 

plata, triomf d’Antonio Graus, amb Josep 
Borràs en segona posició. 
Pel que fa als dobles, en dones títol per 
a Mercè Domingo-Lídia Gelonch, amb Ag-
nès Torrent-Anna Pont segones, i en ho-
mes, Josep i Oriol Masbernat van ser els 
campions, amb Francesc Pons i Carles 
Beà com a segons classificats.



L’OPEN PLA D’URGELL 
NOMENA ELS SEUS    

CAMPIONS I CAMPIONES 
AL CT MOLLERUSA
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TROBADA AMB MOLTA HISTÒRIA
EX ALUMNES DE L’ESCOLA DEL CT URGELL, TÈCNICS I DIRECTIUS RECORDEN LA 

DÈCADA DELS 80, LA MILLOR ÈPOCA DEL CLUB, EN UNA JORNADA MOLT ESPECIAL



L’OPEN SÍCORIS TANCARÀ EL CAMÍ CAP AL 
MÀSTERS, PREVIST PEL NOVEMBRE AL CT URGELL



ÓSCAR MANCIÑEIRAS SUMA UN ALTRE PUNT ATP
FENT PARELLA AMB PABLO IRIGARAY VA ARRIBAR A LES SEMIFINALS DEL FUTURES DE VIGO

ÁLEX ORAN I LAIA LARROSA (CT LLEIDA) VAN PRENDRE 
PART AL CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ DE PONTEVEDRA 

Óscar Manciñeiras (CT Lleida) ha tingut 
aquest estiu bones actuacions com la 
que el va portar a sumar un nou punt 
ATP en el Torneig Futures celebrat a 
Vigo. 
El lleidatà va superar la primera ronda 
del quadre principal en derrotar el fran-
cès Francois-Arthur Vibert, número 870 
del rànquing, per 6-3, 5-7 i 6-2 exhi-
bint un gran nivell de joc. 
Al dia següent, Manciñeiras no va poder 
fer res davant el setè favorit del torneig, 
Antoine Bellier, amb el qual va perdre 
per 6-0 i 6-1, en un duel que el lleida-
tà va estar a punt de no disputar per 
problemes físics. Després de passar pel 
fisioterapeuta, va decidir sortir a la pista 
i, tot i no estar al cent per cent, va llui-
tar fins al final.
En el quadre de dobles i formant parella 
amb Pablo Irigaray, Manciñeiras va arri-
bar a les semifinals. Els jugadors del CT 
Lleida van fer un torneig molt complet i 
només van cedir davant els segons cap 
de sèrie i finalment subcampions, Ser-
gio Martos i Jaume Pla, per 6-2 i 6-3. 
Prèviament, Irigaray i Manciñeiras s’ha-
vien desfet del xinès Yuanfeng Li i del 
francès Paul Valsecchi (6-2 i 6-2) i dels 
espanyols Alberto Colás i Tomás Curras 
(6-3 i 7-5).

Álex Oran i Laia Larrosa 
(CT Lleida) van partici-
par al Campionat d’Es-
panya Aleví celebrat al 
CT Pontevedra. Orán va 
debutar amb una victò-
ria per 6-0 i 6-3 davant 
Álex Pardo, jugador de 
la Federació Gallega. A 
la segona ronda, però, 
li va correspondre en-
frontar-se al número 1 
d’Espanya, el madrileny 
Martín Landaluce, da-
vant del qual va perdre 
per 6-1 i 6-4. 
Laia Larrosa va cedir 
a la primera ronda da-
vant la canària María 

Rodríguez, cap de sèrie nú-
mero 11, per 6-1 i 6-0. En 
dobles, fent parella amb Ruth 
Roura (CT Calella), va debu-
tar amb un triomf per 7-5 i 
6-1 contra les gallegues Co-
ta-Pérez, però en la segona 
ronda va caure davant les ca-
nàries Mateos-Di Noco per un 
doble 6-1.



Sergi Viles s’ha classificat per al Másters Rafa 
Nadal Academy by Movistar en guanyar el Trofeo 
Valores, guardó que reconeix els valors i l’actitud 
dins i fora de pista al llarg de l’any en el circuit 
aleví i infantil del Rafa Nadal Tour.
D’aquesta manera, Viles, que juga actualment 
pel CT Barcino, serà l’únic lleidatà que competi-
rà en un torneig es juga a mitjans de setembre a 
l’acadèmia de Rafa Nadal. 
El Trofeo Valores té com a objectiu reconèixer 
i premiar els jugadors del Rafa Nadal Tour que 
posin en pràctica uns valors, unes actituds i uns 
comportaments més positius, aspectes que des 
de l’organització del circuit es consideren fona-
mentals per a un correcte desenvolupament per-
sonal i esportiu dels participants. Aquests valors 
es reflecteixen durant la celebració de cada eta-
pa. Els aspectes que es tenen en compte en el 
Rànquing de Valors són: actitud, dinàmiques de 
valors i conducta.
El jugador de cada categoria que obté una major 
puntuació en aquest rànquing paral·lel al tennís-
tic, és premiat amb la vuitena plaça per disputar 
el Master, com a guanyador del Trofeu de Valors, 
com ha estat el cas de Sergi Viles.

SERGI VILES, AL MÀSTERS RAFA NADAL
EL LLEIDATÀ HI ACCEDEIX GRÀCIES A ENDUR-SE EL ‘TROFEO VALORES’



ANNA NOGUERO,  
FINALISTA EN BENJAMÍ 

FEMENÍ AL PETIT MÀSTER 
DEL CIRCUIT JUVENIL 
CELEBRAT AL CT BARÀ 

S

TRES TÍTOLS I DOS 
FINALISTES PER AL       

CLUB TENNIS LLEIDA AL 
CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU 

DE CALAFELL

S

ÒSCAR TOMÀS GUANYA A TORREDEMABARRA I JOAN ANTONI RODRÍGUEZ I CLÀUDIA PUIGDEVALL, FINALISTES



JOSEP HIDALGO CASELLES,       
JUGADOR DEL CT LLEIDA, ES VA 
IMPOSAR A LA PROVA MÉS 55           

DEL TORNEIG INTERNACIONAL SÈNIOR        
DE FELIXSTOWE

S

FESTA DE CLOENDA   
D’ESTIU DEL CLÍNIC’18    

DEL TENNIS LLEIDA

S

JORDI GONZÁLEZ, 
DANIEL CULLERÉ I BRUNO 
MELÉ SUMEN TÍTOLS AL    

CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU 
DEL CT VALLS

S



JORDI GONZÁLEZ I VÍCTOR 
PALOMAR, CAMPIONS A 
LA PROVA DEL CIRCUIT 
JUVENIL D’ESTIU DEL 

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 

S

VÍCTOR PALOMAR, 
CAMPIÓ, I JORDI  

GONZÁLEZ FINALISTA, 
AL PODI DEL CJE DEL   

CT TARRAGONA

S

DANI MARTÍNEZ,   
FINALISTA EN LA 

CATEGORIA CADET   
MASCULÍ AL CJE DEL   

REUS DEPORTIU 

S



GÁLVEZ, VILES, ELIAS, 
MONCLÚS, ROIG,   

GONZÁLEZ I ALMERGE 
TRIOMFEN AL CJE DEL 
CLUB TENNIS URGELL

S

EMILI ELIAS,            
CAMPIÓ DEL CIRCUIT 
JUVENIL D’ESTIU AL          
CT REUS DEPORTIU 

S

DANI MARTÍNEZ,     
CAMPIÓ CADET       

MASCULÍ AL CIRCUIT 
JUVENIL DEL                

CT TORREDEMABARRA 

S
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