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El CT Lleida i el Sícoris, per posar no-
més un exemple, van poder disputar el 
cap de setmana del 10 i l’11 de febrer, 
com a locals, les seves eliminatòries 
del Campionat de Catalunya Cadet per 
equips tot i que, per culpa del fred i el 
gel, no ho podien fer en els seus res-
pectius clubs. 
En lloc de suspendre les eliminatòries, 
amb tots els problemes logístics i de 
calendari que això comporta, els dos 
clubs van jugar a les pistes de la Capar-
rella, la ‘casa’ del tennis lleidatà que té 
la Representació Territorial a Lleida de 
la Federació Catalana, gràcies al pro-
jecte de la Diputació de Lleida. 

LA CAPARRELLA, LA ‘CASA’ 
DEL TENNIS LLEIDATÀ 

LES PISTES DE LA FCT LLEIDA, PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, FAN POSSIBLE 

QUE ELS CLUBS PUGUIN DISPUTAR PARTITS I REALITZAR ENTRENAMENTS QUAN NO 

HO PODEN FER A LES SEVES PISTES DE TERRA A CAUSA DEL GEL O LA PLUJA



Són quatre pistes de 
GreenSet, dues d’elles 
cobertes, que represen-
ten una de les joies del 
tennis català. Les ins-
tal·lacions permeten als 
clubs de Lleida i provín-
cia disputar partits ofici-
als, quan el fred o la plu-
ja deixa inoperatives les 
seves pistes, o preparar 
tornejos de pista ràpida. 
De fet, el centre de la 
Caparrella és una de les 

úniques tres instal·laci-
ons a tot Catalunya que 
disposa de pistes cober-
tes juntament amb el CIT 
de la FCT a Cornellà i del 
CAR de Sant Cugat.
Per tal de fer-ne ús, els 
clubs lleidatans tan sols 
han de sol·licitar-ho a la 
Representació Territori-
al de la FCT i, d’aquesta 
forma, poden jugar, evi-
tant així suspendre par-
tits, ja sigui de lligues, 

campionats provincials o 
tornejos propis.  
Al marge de l’activitat in-
termitent dels clubs, les 
instal·lacions de la FCT 
Lleida a la Caparrella es 
troben a ple rendiment 
amb, entre altres, les ac-
tivitats del centre de re-
ferència, les trobades de 
base, els entrenaments 
de cadira de rodes i la 
tasca del Centre de Tec-
nificació. 



L’INEFC FORMARÀ ELS SEUS ‘PROFESSORS’ DE 
TENNIS A LA CAPARRELLA I ELS CLUBS DE LLEIDA 

ACOLLIRAN LES PRÀCTIQUES POSTERIORS
La Representació Territorial a Llei-
da de la FCT i INEFC signaran un 
conveni de col·laboració en virtut 
del qual els alumnes de tennis, una 
de les matèries del bloc d’esports 
emergents que s’estudia al tercer 
curs d’aquest centre, realitzaran les 
classes a les pistes de la Caparre-
lla (al costat de l’INEF) i les pràc-
tiques posteriors en els clubs de 
tennis lleidatans. 
Els acords estan pendents de la signatura oficial 
del conveni i es posaran en marxa el 25 d’abril, 
després de tancar els detalls en la reunió entre 
Ignasi García, president de la Representació Ter-
ritorial de la FCT, Toni Planas, responsable del 
bloc i professor titular de l’INEFC, i Txema del 
Rosal, gerent del centre i la presència del Direc-
tor Tècnic Provincial, Marc Ivan Rodríguez Nieto, 
encarregat d’impartir les classes.
L’objectiu d’aquest conveni és, doncs, reforçar 
el tennis en un dels blocs d’esports emergents 
que s’estudia al tercer curs de l’INEF, i del que 
també en formen part el pitch and putt i el pà-
del. Els alumnes que l’aproven passen a disposar 

d’un certificat formatiu en ‘formació de tennis’, 
i rebran una equivalència acadèmica per si es 
volen treure les titulacions oficials de tennis.
El conveni també contempla que, atès que per 
aquestes titulacions superiors s’han de fer un 
seguit de pràctiques oficials, aquestes es pu-
guin fer íntegrament als clubs de Lleida tal com 
planteja Ignasi García. A més amb l’augment del 
nombre d’alumnes que voldran accedir als cur-
sos d’entrenadors es garanteix que a Lleida es 
pugui fer anualment aquests cursos i no s’hagi 
d’anar fora, ja que gràcies a aquests alumnes de 
l’INEF es podran cobrir els mínims de 10 alum-
nes per curs que s’exigeixen. 



L’ARAN TEIXIDÓ TREU PÒQUER
LA JUGADORA DEL CT LLEIDA SUMA EL SEU QUART TÍTOL CATALÀ AL TORNEIG JÚNIOR

Aran Teixidó, jugadora del Club Tennis 
Lleida, va aconseguir el passat 7 de fe-
brer el títol de campiona de Catalunya jú-
nior en derrotar a la final Laura López per 
6-1 i 6-4 celebrada a les pistes de la FCT 
a la Vall d’Hbron. Aquest és el quart títol 
de Catalunya que conquereix Aran Teixi-

dó després de les d’aleví, infantil i sub 
15. La final es va començar a disputar 
diumenge, però va haver de ser ajornada 
per la pluja després que la jugadora llei-
datana hagués guanyat el primer set per 
6-1 i anés perdent en la segona mànega 
per 1-4. 



A la represa del partit, Aran no va donar 
opció a la seva rival, va recuperar ràpida-
ment el bon to del primer set de diumen-
ge i va encadenar 5 jocs que li vat atorgar 
el set i el títol, oferint un joc autoritari, 
marcant el ritme en tot moment i amb 
una intensitat que no va deixar espai per-
què Laura López es pogués refer. 
La jugadora del CT Lleida, entrenada per 
Miqui Moreno va rebre el trofeu de mans 
del president de la FCT, Jordi Tamayo.
Per la seva banda, Ares Teixidó no va te-
nir gens de sort i es va veure obligada a 
retirar-se del torneig a causa d’una lesió 
muscular.





JÚNIORS D’OR
TÍTOL D’ARGENT I ASCENS PEL CT LLEIDA FEMENÍ I EL CN LLEIDA MASCULÍ

El CT Lleida femení i el CN Llei-
da masculí van aconseguir el tí-
tol de campions al Català Júnior 
aconseguint, a més a més, l’as-
cens a la categoria Or. 
El CT Lleida format per les 
germanes Ares i Aran Teixidó, 
Clàudia Puigdevall i Cristina Mo-
ragas, s’imposa en la final per 
2-3 al CT Castelldefels a la seva 
pista. 
Per la seva banda, el masculí 
del Club Natació Lleida, inte-
grat pels jugadors Ricard Ru-
bio, Marc Mateo, Dani Martínez, 
Sergi Alió, Aleix Garrido, Enric 
Pedrico, Eric Labella, Martí Sla-
fer, Carles Solana i Alex Serra 
i capitanejat per en David Cor, 
va guanyar al CT Vic pel resultat 
de 4-3, eliminatòria que amb un 
parcial de 3-2 sota en acabar 
els individuals, es va guanyar 
als dobles 
Per últim, el CT Urgell conti-
nuarà, una temporada més, a 
la categoria Argent masculina. 
L’equip dirigit per Carlos Coll 
estava format per Raúl Galiano, 
Jordi Buira, Gerard Farré, Óscar 
Traid i Albert Pérez. 



TREBALLANT PEL FUTUR DEL TENNIS CATALÀ
TROBADA ENTRE EL PRESIDENT DE LA FCT I ELS PRESIDENTS DE LES TERRITORIALS

El museu del Tennis Català va acollir el 
passat 22 de gener la trobada-reunió on 
hi van prendre part el president i vice-
president de la Federació Catalana de 
Tennis, Jordi Tamayo i Xavier Ponsatí, res-
pectivament; i els presidents de les tres 

Representacions Territorials de la FCT: 
Ignasi García (Lleida), Lluís Yebra (Tarra-
gona) i Joan Pruna (Girona). L’objectiu de 
la trobada va ser analitzar, un cop més, 
diferents projectes i de diferents vessants 
per enfortir el tennis català.



EL PRESIDENT DE 
LA FCT, JORDI 

TAMAYO, VISITA 
DIFERENTS CLUBS 
DE LA PROVÍNCIA 

DE LLEIDA  

S



Pablo Irigaray, jugador del Club Tennis Lleida, va 
escalar durant el mes de ganar fins al lloc 1.142 
del rànquing ATP, la seva millor posició històrica 
en aquesta llista.
El seu bon inici de temporada, amb 1 punt su-
mat al ITF-Futures de Hammamet (Tunísia) i 2 
al de la Rafa Nadal Tennis Academy de Manacor, 
on per primer cop va accedir a uns quarts de 
final, li han permès acostar-se al que és el seu 
gran objectiu per aquesta temporada, que no és 
altre que entrar entre els 1.000 primers del ràn-
quing mundial, i, en vista del seu bon inici de 
temporada, fins i tot assolir el lloc 800.
Aquesta escalada confirma la seva progressió, 
que li ha permès passar del lloc 1.951 al final 
del 2016, al 1.266 en acabar el 2017 i ara al 
1.142, essent a més el número 20 del rànquing 
espanyol. 
Una progressió, però, que va patir una petita 
aturada, ja que va ser baixa per al torneig de 
Múrcia, on no va poder competir per la mateixa 
lesió que el va afectar a Manacor. Un descans 
gairebé obligat i per precaució, per tal de poder 
tornar amb més força en futurs compromisos.
 

PABLO IRIGARAY VA A MÉS



EL CT URGELL ACOLLIRÀ EL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 
SUB 11 AL MES DE JULIOL

El Club Tennis Urgell acollirà el 
Campionat de Catalunya sub 11 
del 9 al 15 de juliol de 2018. La 
Federació Catalana va acceptar la 
petició de l’entitat que tornarà a 
acollir un torneig de rellevància.  
El tennis lleidatà hi tindrà una 
nodrida participació entre ells ju-
gadors del l’Urgell que aportarà, 
entre altres, a dos de les seves pri-
meres espases de la categoria, Nil 
Rubio i Eloi Pericón. 
Rubio es va proclamar campió dels 
circuits juvenils del CT Urgell, del 
CT Salou i del Club Nàstic. Alho-
ra, ha estat vencedor del Màsters 
en catego-
ria benjamí.   
Pericón s’ha 
endut els 
campionats 
Summer Fruit 
Sícoris, el 
Circuit Juve-
nil d’Estiu del 
RCT Polo i 
l’Open de Na-
dal de l’Urgell 
en benjamí 2. 

ES JUGARÀ DEL 
9 AL 15 AMB 

REPRESENTACIÓ 
DE TENNISTES    
LLEIDATANS

S
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TROBADA DE L’ESCOLA DEL CT ALPICAT

Ja fa unes setmanes es va 
celebrar a les pistes del Club 
Tennis Alpicat una trobada 
entre tots els nens i nenes 
de l’escola amb un total de 
22 participants. Dividits en 
dos torns, els joves van poder 
gaudir d’una bona estona amb 
tots els seus companys i com-
panyes de curs i al final van 
rebre un obsequi per la seva 
participació.



ÁLEX ORÁN I LAIA LARROSA JUGARAN EL
 CAMPIONAT D’ESPANYA ALEVÍ AL JULIOL

EL CAMPIONAT 
SOCIAL DEL 
CT LLEIDA 

COMPLETA EL 
GRUIX DE LES 

FINALS 

Laia Larrosa i Álex Orán, 
representants del Club 
Tennis Lleida, han acon-
seguit classificar-se per al 
Campionat d’España de 
la categoria aleví, que es 
disputarà a partir del 2 de 
juliol a Pontevedra. 
Ambdós van certificar la 
seva classificació pel fet 
d’arribar als quarts de fi-
nal del Campionat de Ca-
talunya. En el cas d’Álex 
Orán, ho va rubricar a més 
passat a les semifinals del 
Català.
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