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Tornal ’esperit
olímpic

25 anys després, Jordi Arrese va repetir  el gest que el
va fer famós als Jocs Olímpics de Barcelona

4



“VAIG APOSTAR-HO TOT ALS JOCS     

 I VA SORTIR BÉ”

JORDI ARRESE PARLA DEL QUE VA SIGNIFICAR BARCELONA 92

Nascut a L’Hospitalet un mes d’agost de l’any 1964, la 
seva vida esportiva va començar amb l’atletisme, de la mà 
del seu germà, fent velocitat, fons i de tant en tant alguna 
cursa de cross. De fet, ens comenta que “tinc habilitat 
per practicar força esports. Un esport que m’encanta 
és l’atletisme. De fet, penso que hagués estat un bon 
fondista!”. 

No és fins als 10 anys d’edat, que el tennis entra a la seva 
vida, a l’Escola de Tennis del Club Hispano-Francés. 

Però el gran salt tennístic es va produir quan el Jordi tenia 
17 anys. En aquell moment va decidir anar a jugar al CT 
Barcino, on va arribar com entrenador Lluís Bruguera. De 
la seva mà, va començar a jugar directament al circuit 
professional.

Actualment, la seva vinculació amb el tennis està lligada a 
la formació de joves jugadors que, segons el Jordi, “tenen 
menys predisposició en tot allò referent a l’aspecte 
psicològic”, destacant que hi ha una manca de valors 
i una sobreexposició a allò que denomina “ambients 
tòxics”. Tot i així, ell no abandona la tasca d’intentar 
formar tennistes i persones. En aquesta línia, Jordi Arrese 
comenta que “si formar-se com a tennista i persona no 
és la prioritat, acabarem convertint els nens i nenes en 
petits monstres sense valors ni respecte”.  

En quant a la pràctica del tennis, actualment el Jordi la 
limita a la seva participació amb el Club Tennis Barcino en 
els Campionats de Catalunya i d’Espanya. 

És més habitual veure’l en una pista de pàdel, tot i que com 
ell mateix diu “no tot el que voldria, donat les diverses 
mancances físiques que pateixo: artrosi i dues hèrnies 
discals”.

Tot i això, considera que “el principal problema amb 
què ens trobem, és de valors, d’actitud. Els joves 
tenen poca capacitat de resiliència i motivació. No en 
sé el motiu exacte, però segurament està vinculat a 
la facilitat que tenen per aconseguir les coses sense 
massa esforç. I al final, el tennis és un reflexe de la 
teva vida”. 

  

JORDI
ARRESE I CASTAÑÉ

Seguint la conversa amb el Jordi, entrem a valorar dues 
de les grans experiències de la seva vida; la final de 
la Copa Davis de l’any 2004 i els JJOO de Barcelona. 
92, ara que tot just s’han complert 25 anys de la seva 
celebració. 

Ens traslladem en primer lloc a l’any 2004. L’equip 
espanyol de Copa Davis, capitanejat per Jordi Arrese 
i Juan Avendaño, s’enfronta en la final als Estats Units. 
En el combinat espanyol destaca la presència d’un jove 
jugador que tot just irrompia en el Circuit Professional, 
Rafa Nadal. Tot i la seva joventut, Jordi Arrese 
destaca que “Rafa ja va jugar l’eliminatòria davant 
la República Txeca, guanyant el partit decisiu 
de l’eliminatòria davant Radek Stepanek i jugant 
també els dobles. Va participar també a la ronda de 
semifinals... per tant, no era per a ell una situació 
excepcional jugar amb l’equip”.

“Els joves tenen poca capacitat de 
resiliència i motivació. No en sé el motiu 
exacte, però segurament està vinculat 
a la facilitat que tenen per aconseguir 
les coses sense massa esforç. I al final, 
el tennis és un reflex de la teva vida”
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De fet, Jordi Arrese tira d’hemeroteca per posar 
en valors unes paraules seves que en aquelles 
moments van sorpendre: “Quan Rafa Nadal tenia 
14 anys, ja vaig dir públicament que seria el 
número 1 del món!!! Tot i que els grans cracks 
van riure’s del meu pronòstic”. Dit i fet!!! Rafa 
Nadal ha donat moltes alegries els darrers 15 anys 
als amants del tennis.

La conversa amb el Jordi, arribava al seu moment 
àlgid: tocava parlar del seu gran èxit esportiu, 
amb el que va aconseguir entrar per sempre en 
el imaginari col·lectiu del tennis català, els Jocs 
Olímpics de Barcelona 1992.  

“L’experiència dels Jocs Olímpics va ser 
extraordinària i, a més, era l’oportunitat de la 
meva vida. Jugava a casa, en terra, en una època 
de l’any on les condicions meteorològiques 
m’afavorien i amb la meva gent”. 

El Jordi posa en valor els esforços realitzats per la 
seva aposta per participar en els Jocs, donat que 
aquella època ocupava un bon lloc al rànquing, era 
el 23 del món i “vaig deixar de banda la competició 
per centrar-me en els Jocs. La seva aposta era tan 
ferma i decidida, que va crear un equip que fou una 
gran novetat per l’època, “ja que vam incorporar 
un dietista, un psicòleg que ajudés a potenciar 
la meva mentalitat guanyadora, així com al millor 
preparador físic del moment, en Paco Seirulo”.   

Gràcies a questa aposta i el seu esforç, Jordi Arrese va 
arribar als Jocs en un moment de forma extraordinària. 
A la segona ronda va derrotar un dels grans favorits, 
el suec Magnus Gustaffson (6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 9-7) en 
un partit duríssim. Aquell dia “vaig notar com mai 
l’escalfor i el suport del públic; recordo com se’m 
va posar la pell de gallina -cosa que mai m’havia 
succeït. 

“Vam crear un equip que 
fou una gran novetat 
per l’època, ja que vam 
incorporar un dietista, 
un psicòleg que ajudés 
a potenciar la meva 
mentalitat guanyadora, 
així com al millor  
preparador físic del
moment, en Paco Seirul·lo”  
 

Tot i la derrota, és innegable que aquell dia quedarà per sempre 
en el nostre record: un jugador de casa aconseguia medalla 
olímpica davant la familia i seguidors. Un èxit que aprens a possar 
en valor amb el temps. Com anècdota, en Jordi en comenta “que 
mai he tornat a veure la final”. 

“Vaig sortir tan eufòric del partit, que fins i tot vaig 
assegurar que guanyaria una medalla!! I a sobre, 
alguns dels crits d’ànim que la gent inventava, 
com “Arrese Arrasa”, incrementaven encara més 
el meu estat de motivació”.

Va arribar el dia en què la medalla “va entrar en 
joc”. Va ser a les semifinals davant el rus Andrei 
Cherkassov. Aquell dia sempre serà recordat pel gest 
simbòlic que va fer amb els dits de la mà al pit. “Va 
ser un gest totalment espontani de reivindicació 
pels moments tan durs viscuts durant l’any. Vaig 
apostar-ho tot als jocs i recollia els fruits”. 

Centrant-nos en la final, el Jordi recordava diversos 
moments, com quan “no vaig ser capaç de trencar 
ni un sola vegada el servei de Marc Rosset en els 
dos primers sets. Aquest fet em va comportar anar 
dos sets a zero per sota, tot i cedir jo només un 
joc.  Em vaig poder refer i empatar a dos sets”. 

Però per sobre de tot, recorda el cinquè i definitiu  set, 
on “vaig viure un altre moment crític, amb 4-1 en 
contra, però vaig ser capaç d’igualar el partit de 
nou. Aquell era el meu moment; ell estava patint, ja 
que suportava la calor i la humitat molt pitjor que 
jo. Però va parar el partit demanant temps mèdic. 
Un temps que va durar molt -sempre he pensat que 
més del reglamentari- es va fer de nit... Ell es va 
refer físicament i em va acabar superant”. 
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“quan nadal tenia 14 
anys ja vaig dir 
públicament que seria 
el número 1 del món!!! 
Tot i que els grans 
cracks van riure del 
meu pronòstic”
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Jornada màgica la viscuda el passat 30 de setembre a la 
pista central del CMT Vall Hebron. El tennis català va retre 
homenatge a Jordi Arrese a la mateixa pista on fa 25 anys, va 
aconseguir la medalla de plata olímpica després de més de 5 
hores i jugar 56 jocs, davant el suís Marc Rosset, en la que és 
la final olímpica més llarga de la història.

La jornada va començar a les 10.00 de matí, amb una activitat 
de tennis base amb l’assistència de més de 200 nens d’arreu 
de Catalunya, que no es van voler perdre aquesta jornada 
festiva per a tot el tennis català.

A les 12.00, començava l’acte de reconeixement a Jordi 
Arrese, amb una pista central amb més de 600 persones que 
van gaudir d’alló més veient a grans llegendes del nostre 
tennis acompanyant en Jordi: Carles Costa, Àlex Corretja, 
Beto Martín, Tomás Carbonell, Laura Pous, Fernando Luna, 
Manolo Orantes i Lluís Bruguera, així com alguns dels tècnics 
que van treballar amb en Jordi durant la seva carrera.

Un dels moment més emotius de la jornada, es va produir quan 
els dos fills de Jordi Arrese, van entrar a la pista central amb 
la samarreta i la cinta amb la que va jugar la final olímpica. El 
Jordi no va dubtar, i es va tornar a vestir com a aquell màgic 
dia d’agost, fent de nou la mítica senyal de la medalla amb la 
seva ma.

Seguidament, la pista central va tornar a vibrar quan Jordi 
Arrese, Àlex Corretja, Tomás Carbonell i Beto Matín, van jugar 
un partit de dobles que ens va delectar amb punts màgics. El 
partit, com no podia ser d’altra manera, va caure del costat de 
la parella Arrese/Corretja.

UN HOMENATGE MERESCUT 
ENTRE  AMICS AL CmT 
VALL D’HEBRoN

L’acte va finalitzar amb les paraules de Jordi Tamayo, president de la FCT, i 
del propi Jordi Arrese. El president de la FCT, va voler destacar “la gran gesta 
esportiva aconseguida pel Jordi, que l’ha convertit en una gran llegenda 
del nostre tennis”, però per sobre de tot, va voler destacar “el Jordi com a 
persona. Els seus valors, la seva capacitat de sacrifici i la seva passió 
han de ser exemple per a tots nosaltres“.

Per la seva banda, Arrese va agraïr a la FCT l’acte i als seus tècnics el suport i 
esforç realitzat, tenint un record especial cap al desaparegut Roberto Vizcaíno.





jordi

l’entrevista

TAMAYO
DE WINNE

PRESIDENT 
DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE TENNIS
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El passat mes de juny, es van celebrar eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Tennis. 
Jordi Tamayo De Winne, que aspirava amb el seu equip de treball ‘Units pel Tennis Català’, a liderar 
una nova etapa federativa, en fou el guanyador. 

La vinculació del Jordi amb el tennis comença quan l’actual president de la FCT tenia 8 anys. Els 
primers contactes “eren puntuals, jugant els caps de setmana, però de seguida em vaig adonar 
que el tennis era un reflex de la vida; les ganes de competir, superar-te a tú mateix, les emocions 
que vius al guanyar o perdre són aspectes fonamentals en el tennis i en diversos àmbits de la 
vida. En definitiva, el tennis és un esport que t’ensenya valors, resiliència, empatia, esperit de 
superació o respecte pel contrincant entre d’altres i que com a federació hem de recoltzar”. 

Tamayo, que encara competeix en Campionats de Catalunya Sènior, Lliga Catalana o competicions 
ITF Sènior, entre d’altres, no nega que li hagués agradat poder jugar al circuit professional, “però 
també puc dir que no em penedeixo de res. En el seu dia vaig haver de decidir quin camí seguir 
i estic molt content del que vaig triar. Ara bé, crec que ens hauríem de preguntar per què hem 
de decidir. No ens podem plantejar tenir un sistema d’ensenyament dissenyat per assolir el 
repte d’assolir uns estudis universitaris reglats i alhora treballar per poder ser esportista d’alt 
rendiment? 

En aquest sentit, i sent conscient que avui dia som a anys llum del model americà, des de la 
FCT ja hem arribat a un acord amb ECU (Esport Català Universitari) per organitzar el primer 
circuit de tennis universitari. La primera prova del circuit, que neix amb el nom d’UNITENNIS, 
es disputarà aquest mes de febrer. L’objectiu és que els universitaris puguin compaginar els 
seus estudis am un circuit de tennis d’alt nivell”.

 

 “tENIM UN 
  GRAN REPte”

JORDI TAMAYO VA GUANYAR LES DARRERES ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DE la fct 11



Quan parlem amb en Jordi per saber quina es la seva 
formació i quins van ser els motius pels quals va decidir 
donar el pas per a presentar-se a les eleccions de la FCT, 
el Jordi ens comenta que tot va lligat a objectius i projectes 
de vida: “Vaig estudiar Dret i Ciències Polítiques i un 
Màster en Dret Internacional dels Negocis. Sempre 
he tingut un especial interès per les Relacions 
Internacionals i això em va dur a gestionar àrees 
amb clients internacionals al despatx d’advocats on 
treballo. A més a més al despatx no hi havia una àrea 
especialitzada amb el món de l’esport, i cada vegada 
que entrava a pista a jugar a tennis, reflexionava sobre 
el perquè. Finalment, es va desenvolupar aquesta àrea 
de l’empresa i, ja consolidada, va sorgir l’oportunitat 
de presentar-me a les eleccions a la presidència de la 
Federació Catalana de Tennis, primer com assessor 
del grup de treball i, finalment, com a candidat; i bé, 
aquí estem!”.

Tot seguit, passem a valorar aquests mesos de treball, on 
el Jordi en destaca que la nova junta directiva ha pogut  
“conèixer la realitat econòmica, esportiva i social de la 
Federació. Una federació que té avui com a gran repte 
a curt termini ser capaç d’estabilitzar la seva situació 
econòmica. Però un repte que no ens ha d’impedir 
treballar en altres àmbits vitals per al nostre esport 
i que són la raó de ser de la Federació Catalana de 
Tennis”.

Un d’aquets grans reptes és apropar la Federació als 
clubs catalans. És per aquest motiu que “estem visitant 
tots els clubs del Tennis Català per conèixer de forma 
contiunada les seves necessitats”.

12

“A nivell nacional vaig 
arribar a assolir el número 
100 d’Espanya, mentre que 
a nivell internacional he       
tingut la sort de COMPETIR en 
diverses lligues alemanyes” 
 

   “vaig adonar-ME que el tennis era un reflex de la vida”



Amb tota aquesta informació que estan recollint de les vistes 
realitzades, “podem dir que ara mateix estem centrats en quatre 
eixos estratègics”:

1. Servei a clubs, donat que “hem d’atendre les necessitats dels 
clubs afiliats a la federació, més enllà de la competició, és una 
prioritat per a la Federació. Per això hem habilitat un telèfon 24 
hores al dia”. 

2. Potenciar el tennis a nivell lúdic. “És imprescindible crear una 
oferta tennística més enllà de la competició de màxim nivell”. 
Per en Jordi, tothom “té dret a jugar a tennis i la federació 
l’obligació de donar-li l’oportunitat”. Per aquest motiu, aquest 
2018 ja s’han engegats nous projectes com el Circuit Sènior de la 
FCT o l’Unitennis, pensat per a la comunitat universitària. Aquest 
2018 també “presentarem projectes per competicions lúdiques 
en tennis formatiu”. De fet, recentment la FCT ha organitzat 
jornades lúdiques de tennis base amb més de 2.000 assistents, com 
l’homenatge a Jordi Arrese o la Superjornada en favor de La Marató 
de TV3.  

“ESTEM VISITANT TOTS ELS CLUBS DEL TENNIS CATALÀ PER 
CONÈIXER DE FORMA CONTINUADA LES SEVES NECESSITATS”

3. Els valors. El tennis ha de ser una eina de formació més enllà 
del fet esportiu. És una prioritat formar persones. Per aquest motiu 
“hem iniciat ja el Projecte Tennis amb Valors, mitjançant el 
qual es realitzen accions de conscienciació i formació durant 
les competicions federatives. A més, es realitza un rànquing 
de valors en què es premia als jugadors i jugadores amb 
millor comportament”.

4. Tennis inclusiu: Seguir potenciant i fer un pas més en el 
creixement del Projecte de Tennis Inclusiu de la FCT. Actualment, 
l’àrea de Tennis Inclusiu treballa de forma regular amb més 
de 200 persones amb algun tipus de discapacitat física o 
intel•lectual. “L’objectiu a curt termini és duplicar els alumnes 
dels nostres projectes de tennis inclusiu”. 

Són molts els reptes de futur per al tennis català, però com 
destaca el president Jordi Tamayo, “la il·lusió, passió i energia 
que aquest equip de treball està invertint i invertirà en pro 
de tennis català, farà que siguem capaços de superar tots 
els reptes”. 

Centrant-nos en aquesta nova etapa 
al capdavant de la FCT, quins són els 
principals reptes del Tennis Català? 

Aquests primers mesos de treball ens han servit per 
conèixer la realitat econòmica, esportiva i social de la Fed-
eració. Una federació que té avui com a gran repte a curt 
termini ser capaç d’estabilitzar la seva situació econòmica. 
Però un repte que no ens ha d’impedir treballar en altres 
àmbits vitals per al nostre esport i que són la raó de ser de 
la Federació Catalana de Tennis. 

A més, estem visitant tots els clubs del Tennis Català per 
conèixer de primera mà les seves necessitats.
Amb tota aquesta informació, podem dir que ara mateix 
estem centrats en 4 eixos estratègics:

1. Servei a Clubs: atendre les necessitats dels clubs afili-
ats a la federació, més enllà de la competició, és una pri-
oritat per a la Federació. Per això hem habilitat un telèfon 
24h al dia. 

Jordi Tamayo i Àlex Corretja, 
en un acte de promoció del 
programa Supertennis a
Sant Cugat del Vallès.

“LA FEDERACIÓ CATALANA
  ESTÀ FENT UNA MOLT   
  BONA TASCA AMB EL   
  TENNIS BASE”
 

ÀLEX CORRETJA
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VOCAL I REPRESENTANT TERRITORIAL
 DE  TARRAGONA

LLUIS YEBRA LóPEZ

VOCAL
JUAN FRANSCISCO CASTELLVÍ ESTEBAN

VOCAL
MARTA CERDÀ CIRIOLS

VOCAL
MONTSERRAT ESPINOSA CERVERA

VOCAL
RUBEN FERNÁNDEZ MOREIRAS

VOCAL
VANESSA SERRANO YáÑEZ

VOCAL
JOSEP VALLS TERRICABRAS

VOCAL
DAVID VIDAL PRUNELL

PRESIDENT
JORDI TAMAYO DE WINNE

VOCAL
jordi cumellas hugas

vicepresident esportiu
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VOCAL
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VOCAL
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BLANCA NOS TOMÁS 
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VISITES A CLUBS

CLUB DE TENIS CASINO VILAFRANCA
CLUB DE TENNIS I FRONTÓ CALAF
CLUB DE TENNIS MONTBUI
CLUB D’ESPORTS LES MORERES-MONTBUI
CLUB DE TENNIS PIERA
CLUB DE TENNIS LA POBLA CLARAMUNT
CLUB DE TENNIS VILANOVA DEL CAMÍ
CLUB DE TENNIS MANRESA
CLUB DE TENNIS PADEL NAVARCLES
CLUB DE TENNIS SALLENT
CLUB DE TENIS ANDRÉS GIMENO
CLUB ESPORTIU CAN MÈLICH
CLUB DE TENNIS CAN VIA
CLUB DEPORTIVO TENIS CASTELLDEFELS
CLUB DE TENNIS COLLBATÓ
CLUB DE TENNIS ESPARREGUERA 1967
CLUB DE TENNIS L’ESPIRAL
CLUB DE TENNIS PALLEJÀ
CLUB DE TENNIS PINEDA GAVÀ
CLUB DE TENNIS RIALENC
CLUB DE TENNIS SANT GERVASI 1917
CLUB ESPORTIU SÁNCHEZ-CASAL
CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA
CLUB DE TENNIS SANT BOI
COL·LECTIU D’ESPORT PER A TOTHOM “10”
CLUB DE TENIS HORTA 1912
CLUB ESPORTIU MAS-RAM
CLUB NATACIÓ MONTJUÏC
CLUB ESPORTIU PANTERES GROGUES
CLUB DE TENNIS SANT ADRIÀ
CLUB NATACIÓ SANT ANDREU
COMPLEX ESPORTIU TORRIBERA
CLUB DE TENNIS CASSERRES
CLUB DE TENNIS PUIG REIG
CLUB DE TENNIS VILADA
CLUB DE TENNIS RIBES
CLUB DE TENIS SITGES
CLUB NATACIÓ SITGES
CLUB DE TENIS ALELLA-SISTRES
CLUB DE TENNIS ARENYS DE MAR
CLUB DE TENNIS CABRILS
TENNIS CLUB CALELLA
CLUB DE TENNIS CANET 1971
ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA
CLUB DE TENNIS LA GENERA
CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA
CLUB DE TENNIS LA LLOBERA
CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT
CLUB DE TENIS EL MASNOU
CLUB DE TENNIS MONT-CABRER
CLUB DE TENNIS MORA
CLUB DE TENNIS PINEDA
CLUB DE TENNIS PREMIÀ DE DALT
CLUB DE TENIS PREMIÀ DE MAR
CLUB DE TENNIS LES SURERES
CLUB DE TENNIS CENTELLES
FOMENT D’ESPORTS DE TONA
CLUB DE TENNIS L’ESQUIROL
CLUB DE TENNIS MANLLEU
CLUB DEL PARC D’ESPORTS DE TARADELL
CLUB DE TENNIS VOLTREGA
CLUB DE TENNIS CASTELLAR DEL VALLÈS
CLUB DE TENNIS CASTELLBISBAL
CLUB DE TENNIS CERDANYOLA
CLUB EGARA

la fct #ambelsclubs

La Federació Catalana de Tennis està visitant tots els clubs del tennis català.
Fins al 9 de febrer ha visitat els següents clubs:

JUNIOR C F
CLUB DE TENNIS-PADEL REIXAC
CLUB DE TENIS PALAU
SET BALL CLUB DE TENNIS
CLUB SPORTENNIS DE RUBÍ
ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB
CLUB DEPORTIU TERRASSA HOCKEY
CLUB DE TENNIS AIGUAFREDA
CLUB NOU TENNIS BELULLA
POLIESPORTIU BIGUES
CLUB DE TENNIS CARDEDEU
CASINO DE LA GARRIGA
EL ROURE CLUB ESPORTIU
CLUB DE TENIS ELS GORCHS
CLUB DE TENNIS LES FRANQUESES
CLUB DE TENNIS MOLLET
CLUB DE TENNIS MONTORNES
CLUB DE TENNIS SANT CELONI
CLUB DE TENNIS L’ESCALA
CLUB DE TENNIS ALT EMPORDA-FIGUERES
AMPURIABRAVA TENNIS CLUB A T C
CLUB DE TENNIS FIGUERES
CLUB DE TENNIS ROSES
TORREMIRONA, ESPORT I SPA.
CLUB DE TENIS COSTA BRAVA
CLUB DE TENNIS D’ARO
CLUB DE TENIS PALAFRUGELL
CLUB DE TENNIS PIPER’S
BAIX EMPORDÀ -L’ESTARTIT, CT
 CLUB DE TENNIS TINO
TOPTEN TENNIS CLUB
CLUB NAUTICO ESTARTIT
CLUB DE TENNIS GUÍXOLS
CLUB DE TENNIS LA BISBAL D’EMPORDÀ
CLUB DE TENIS LLAFRANC
CLUB NATACIÓ OLOT
CLUB DE TENNIS OLOT
CLUB DE TENNIS CELRÀ
CLUB DE TENNIS GIRONA
GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ
CLUB DE TENNIS SALT LES GUIXERES
CLUB DE TENNIS SANT GREGORI
CLUB DE TENNIS BANYOLES
CLUB DE TENNIS PORQUERES
CLUB DE TENNIS PLANOLES
CLUB DE TENNIS CANYELLES
CLUB DE TENNIS ARBUCIES
CLUB DE TENNIS BLANES
CLUB DE TENNIS CALDES
CATALUNYA TENNIS RESORT, CLUB
FARNERS TENIS CLUB
CLUB DE TENNIS LLORET
CLUB DE TENNIS BALAGUER
CLUB DE TENNIS PONTS
CLUB DE TENNIS MOLLERUSSA
CERVERA CLUB ESPORTIU MAS DURAN
CLUB NATACIÓ LLEIDA
SICORIS CLUB
CLUB DE TENNIS SOLSONA
CLUB DE TENNIS TÀRREGA
CLUB DE TENNIS URGELL
CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
CLUB NAUTIC TENNIS CALAFELL
CLUB ESPORTIU AMPOSTA
CLUB DE TENIS FLIX
CLUB DE TENNIS TARRAGONA
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CENTRES

referÈnciade

Hi ha diversos Centres de Referència arreu del territori català, per on passen més de 
100 jugadors i jugadores de més de 30 clubs 
 

 

Els Centres de Referència del Tennis Català són un dels 
pilars del projecte esportiu de la Federació Catalana de 
Tennis. L’objectiu és donar suport un dia a la setmana 
als jugadors de tennis base que es considera que tenen 
especial projecció. 

Les premisses dels Centres de Referència són: 

- Sorgeixen com un servei als clubs.

- Es reforça el projecte del jugador amb el seu club,    
  amb entrenaments no invasius tècnicament.

- Un dia setmanal sense cost per al jugador.

- S’implementen metodologies de treball integrades 
  fent incís en els components tàctic-mental-físic.

-El responsable de cada centre emet un informe 
 periòdic als tècnics del jugador.

Hi ha diversos Centres de Referència arreu del territori 
català, per on passen més de 100 jugadors i jugadores de 
més de 30 clubs. 

- CIT cornellà
- ct sabadell
- CT MOLLET
- tennis mora
- ct D’ARO
- ct BANYOLES
- GEIEG
- LA CAPARRELLA
- ct VIC
- ct TARRAGONA
- cM ALFORJA
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#teamcat: el futur
Staff Tècnic:

Roger Pascual  Masculí 2006 RCTB 1899
Sergi  Garcia Guevara Masculí 2006 ce Laietà
Nacho Rocabert Maragall Masculí 2006 ct Barcino
Jan Clapes  Masculí 2006 ct Barcino
Jan  Montero  Masculí 2006 ce Laietà
Sergi  Viles  Masculí 2006 ct Barcino
Max Solano  Masculí 2007 cnt Sant Cugat
Pol Puig  Masculí 2007 ct Malgrat
Gerard Puentes  Masculí 2007 ct Barcino
Lluís  Lopez  Masculí 2007 ct Barcino
Alexia Gonzalez  Femení 2007 ct Barcino
Neus Torné  Femení 2007 ce Laietà
Adrià  Pratdepadua Masculí 2003 ct Mataró
Fran  Gal  Masculí 2003 cnt Sant Cugat
Marçal  Miret  Masculí 2003 ct Barcino
David Naharro  Masculí 2003 ctBarcino
Pol Del Castillo Masculí 2003 ct Tarragona
Pau Meca  Masculí 2003 cnt Sant Cugat
Pepe Vilar  Masculí 2003 rc Polo
Leire Fernandez  Femení 2003 ct Reus Monterols
Claudia De Las Heras Femení 2003 ce Laietà
Claudia Borbon  Femení 2003 ct Andrés Gimeno
Laura Garcia  Femení 2003 ct Andrés Gimeno
Kautar Chelh  el mouden Femení 2003 rc Polo
Jordi Fraile  Masculí 2004 cnt Sant Cugat
Alex Padró  Masculí 2004 ct Barcino
Xavier SArdÀ  Masculí 2004 ct Barcino
Hugo Abril  Masculí 2004 ct Barcino
Gerard Campaña  Masculí 2004 rc Polo
Alvar Solà  Masculí 2004 ct MATARÒ 
Martina Cortal  Femení 2004 ct Barcino
Carlota Farrés  Femení 2004 ct Vic
Lucia Aranda  Femení 2004 ct Andrés Gimeno
Berta Miret Avante Femení 2004 ct Barcino
Raquel Caballero  Femení 2005 ct de la Salut
Martina Genis  Femení 2006 ce Laietà
Jana Genis  Femení 2006 ce Laietà
Carla Ferrer-Salat Femení 2006 RCTB 1899
Adrian VÀzquez  Masculí 2005 CT Barcino
Nico Rating  Masculí 2005 RCTB 1899
Carlos  Giraldi  Masculí 2005 ct MATARÒ 
LLUIS LÓpez  Masculí 2007 ct Barcino
Gerard Puentes  Masculí 2007 ct Barcino
Luis Bonifasi  Masculí 2005 ct Barcino
Erik Renart  Masculí 2002 ct Banyoles
Iker Rivero  Masculí 2002 ct Girona
Arnau Serna  Masculí 2002 ct Barcino
Enric Porcar  Masculí 2003 ct Salt LES GUIXERES
Lluc Mir  Masculí 2003 ct Torelló
Roger Sanchez  Masculí 2005 ctGirona
Daniel  Chicano  Masculí 2005 GEiEG
Andreu Soliva  Masculí 2005 ct Girona
Martina       Batlle  Femení 2005 GEiEG
Ivet Prat  Femení 2005 cn Olot

MIQUEL MORENO

Responsable CR Cornellà 

MARC IVAN RODRÍGUEZ
Responsable Província de Lleida i 
entrenador CR Cornellà

DAVID CANUDAS
Responsable Província de 
Girona  i entrenador 
CR Cornellà

 
IVAN ORTIZ
Responsable Maresme,
 Osona i Vallès i 
entrenador CR Cornellà

 

FRAN MEDINA
Responsable Província de 
Tarragona



19Marta Macarulla  Femení 2005 ct Girona
Martí Guardia  Masculí 2007 GEiEG
Gil Queralt  Masculí 2006 ct Girona
Magali Baena  Femení 2006 GEiEG
Xavier Del Aguila  Masculí 2007 ct Terrassa
Pol Pitarch  Masculí 2007 ct Sabadell
Alvaro Jimenez  Masculí 2007 FT Sabadell
Christopher  Christophe Masculí 2007 cN Caldes
Anna Rossines  Femení 2005 ct Vic
Laia Garriga  Femení 2005 ct Manresa
Jana Rovira  Femení 2005 ct Puigcerda
Bruna Igual  Femení 2005 rc Polo
Natalia Madrid  Femení 2007 ct Sabadell
Xenia Jezequel  Femení 2007 c Mollet
Berta Ladaga  Femení 2007 ct de la Salut
Tania Cintas  Femení 2007 nou tennis Belulla
SATINA          TAMULYNAS  Femení 2007 ct Mollet
Danil Mischanin  Masculí 2005 ct Malgrat
Marti Sais  Masculí 2004 ct Malgrat
Pol Mora  Masculí 2004 ctMataró
Nil Trujillo  Masculí 2004 ct Malgrat
Julia Marti  Femení 2006 ct Reus Monterols
Violeta Angullo  Femení 2006 ct Reus Monterols
Lucia Perez  Femení 2006 ct Reus Monterols
Anne Rosell  Femení 2006 Nàstic Tarragona 
Angela Geballi  Femení 2005 ct Serramar
Anna Ortiz  Femení 2005 ct Tarragona
Marina Saez  Femení 2005 ct Tarragona
Arnau Valls  Masculí 2005 ct Reus Monterols
Jordi Santillana  Masculí 2005 ct Reus Monterols
Pau Bosch  Masculí 2005 ct Tarragona
Aleix Pozo  Masculí 2005 ct Tarragona
Alex Zeppa  Masculí 2004 ct Reus Monterols
Iñigo Villacampa  Masculí 2004 ct Tarragona
Iker Urribarrens Masculí 2004 ct Cunit
Josep Freixas  Masculí 2004 Nàstic Tarragona 
Alvaro Tormo  Masculí 2006 Nàstic Tarragona 
Samuel Balfour  Masculí 2006 ct Reus Monterols
Marcel Miralles  Masculí 2006 ct Reus Monterols
Robert Garces  Masculí 2007 ct Tarragona
Genis Ribas  Masculí 2007 ct Tarragona
Adria Serra  Masculí 2007 ct Tarragona
Alvaro Romeu  Masculí 2007 Nàstic Tarragona 
Oriol Turmo  Masculí 2007 Nàstic Tarragona 
Dani Martinez  Masculí 2003 cn Lleida
Albert Modol  Masculí 2004 ct Lleida
Jan  Rubio  Masculí 2004 CT Urgell
Odei Garcia  Femení 2004 Sicoris CLUB 

Plaça rotatÒria  Masculí 2004
 
Albert Pedrico  Masculí 2005 cn Lleida
Sergi Viles  Masculí 2006 ct Barcino
Alex Oran  Masculí 2006 cT Lleida
Victor Almarza  Masculí 2005 Sicoris club 
Elena Noguero  Femení 2005 cn Lleida
Iker Rubiella  Masculí 2005 ct Lleida
Alejandro  Garcia  Masculí 2007 ct Lleida
Adria Franco  Masculí 2007 CT Lleida
Toni  Mayoral  Masculí 2007 Sicoris CLUB 
Nil Rubio  Masculí 2007 CT Urgell
Meritxell Teixido  Femení 2007 CT  Lleida
Joana Ripoll  Femení 2007 CN Lleida
Ariadna Solís  Femení 2005 ct Manresa

Garbiñe Muguruza, que ha estat núméro 1 
WTA, va passar pels Centres de Tecnificació 
del Tennis Català durant la seva etapa 
juvenil.

IVAN ORTIZ
Responsable Maresme,
 Osona i Vallès i 
entrenador CR Cornellà
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ÀREA DE 
FORMACIÓ 
I REGULACIÓ 
PROFESSIONAL
A Catalunya, l’exercici professional en l’àmbit de l’esport està 
regulat per la Llei de l’Exercici de les professions de l’esport (Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport). 
La llei classifica els professionals del tennis en diverses categories 
professionals i assigna funcions específiques a cadascuna d’elles 
(Monitor, Entrenador i Director). 

El Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya 
(ROPEC) és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que 
exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de 
l’exercici de les professions de l’esport.

La Federació Catalana de Tennis i l’Escola Catalana de l’Esport 
organitzaran aquest any 2018 diferents formacions oficials. 
El programa docent constarà de dos tipus de formacions;  en primer 
lloc s’oferirà el Curs de Tècnic d’esport de Nivell 1 Monitor en Tennis; 
i, en segon terme, el Curs de Tècnic d’Esport Nivell 2 Entrenador 
en Tennis.

Aquestes titulacions oficials són reconegudes per la Llei de 
Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) 
i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de 
l’Esport de Catalunya (ROPE).

• Cursos de Tècnic de caràcter teòric i pràctic.
• Obté la titulació Oficial de Tècnic d’Esport en Tennis emesa  
  per la Generalitat de Catalunya. 
• Titulacions amb accés directe al ROPEC dels titulats.  
• Validesa en tot el territori espanyol. 

Forma’t en Tennis!

• A prop del territori (totes les províncies).
• En modalitat semipresencial. (presencial i no presencial).
• Curs entre setmana i caps de setmana.  

Nous formats de cursos!
 

• Nivell 1 en Tennis “Monitor”.
• Nivell 2 en Tennis “Entrenador”.
• Nivell 3 en Tennis “Director”. 

3 nivells de Formació Específica en Tennis! 
 

• Bloc comú: Bases del comportament esportiu, Bases 
de l’entrenament esportiu, Primers auxilis, Activitat física 
adaptada i discapacitat, Organització i legislació esportiva, 
esport adaptat, Factors fisiològics i  psicosocials de l’alt 
rendiment, Formació de formadors esportius, Organització i 
gestió aplicada a l’alt rendiment...

• Bloc específic: fonaments tècnics i tàctics, metodologia 
i didàctica, tennis adaptat, entrenament específic, 
reglamentació, història del tennis, desenvolupament 
professional, anàlisi tècnica i tàctica...  

• Bloc de Pràctiques

3 Blocs de Formació!

La  Federació Catalana de Tennis estrenarà properament 
un nou contingut en el seu web, mitjançant el qual tots els 
registrats en el ROPEC podran crear un perfil professional 
públic, a banda de poder accedir a les diferents ofertes de 
feina que publiquen els clubs del tennis català. 

Nou espai web per a professionals! 
 



“jordi 
tamayo
farà molta
fèina a la 
federació”
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22ÀREA DE servei a clubs

Servei jurídic
Consulta sobre l’aplicació del Dret Esportiu, Assessorament
sobre procesos electorals i tramitació de documentació 
amb el  Consell Català de l’Esport.

PROTECCIÓ DE DADES
Possibilitat de realitzar la regulació-actualització de les 
dades del vostre club, mitjançant l’empresa Audicon 
Security.

SERVEI FISCAL, LABORAL I 
CONTABLE
Assessorament de les obligacions legals de les 
entitats i associacions esportives a través del despatx 
JORBA&SOTO.

EXCEMPCIÓ IBI
Assessorament sobre el Règim Fiscal Especial de les 
entitats sense ànim de lucre (Llei 49/2002, del 23 de 
desembre) i en especial el que afecta dins els Tributs 
Locals,  l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

REDISSENY OPERATIU
Optimització dels recursos humans del club.

CARDIOPROTECCIÓ
Servei integral de Cardioprotecció en les instal·lacions 
esportives a través de l’empresa CARDIOGUARD.

CATERING PER A COL·LECTIUS
Condicions especials a l’hora contractar el catering per a 
les esmentades festes a través del l’empresa Arrossades 
de la Tieta Rosa
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IL·LUMINACIÓ LED
Condicions especials per a la substitució del seu actual 
sistema d’il·luminació activa per tecnologia Led a través de 
l’empresa ENERLUXE SMART TECHNOLOGIES.

RENTING FURGONETES
Possibilitat d’adquirir vehicles en condicions preferents i 
rotul·lació personalitzada del club gratuïta.

ESTALVI ENERGÈTIC 
AIGUA CALENTA

Optimització d’instal·lació: anàlisi de la demanda i consum 
d’aigua calenta en els clubs a través de l’empresa ACV.

CONSTRUCCIÓ i MANTENIMENT 
de PISTES
Construcció, reparació i manteniment de tot tipus de 
superfícies de pistes de  tennis, així com materials i 
accessoris per a elles. Cursos de formació gratuïts per al 
manteniment i reparació de pistes de tennis.

Serveis de salvament i socorrisme en totes les instal·lacions 
aquàtiques, lúdiques o esportives, així com serveis de 
neteja i manteniment.

NECESSITES UN SERVEI?
Contacta amb nosaltres!

SOCORRISME I 
neteja
D’INSTAL·LACIONS

Miki Mateo

Tel. directe 600 492 045

Pilar Cabrera Torres

Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93. 428.53.53 (ext. 115)
serveisclubs@fctennis.cat

SERVEI PER A SORTIDES I 
VIATGES DEL CLUB

Condicions especials per a sortides i viatges en grup organitzats, 
tant a grans esdeveniment tennístics, com activitats lúdiques del 
vostre club a través de l’empresa MARCEN VIATGES

instituTs odontològic
Acord amb Instituts Odontològics, amb el que tots els 
jugadors i jugadores amb llicència federativa en vigor, 
gaudiran d’una exclusiva promoció: primera visita i neteja 
bucodental gratuïta.



El Campionat de Catalunya de Tennis ja té campions en la categoria júnior. Es tracta d’Antonio Muñiz (CE Sánchez Casal) i d’Aran Teixidó 
(CT Lleida ).

Antonio Muñiz s’ha adjudicat el títol en batre a la final a Max Alcalà (CT Cabrils) per 7-5 i 6-2.  El nou campió s’ha mostrat molt satisfet per un títol que 
suposa un magnífic colofó i la millor manera de tancar la seva etapa juvenil, que acaba enguany.
En noies, Aran Teixidó s’ha imposat a la final Laura López (CE Sánchez Casal) per 6-1 i 6-4. Per a la jugadora del CT Lleida, aquest és el quart títol de 
Catalunya que conquereix després dels d’aleví, infantil i sub 15. Aran Teixidó ha agraït a la FCT les facilitats rebudes i la col•laboració que està rebent en 
la seva etapa formativa, a la vegada que va fer una menció força especial per al seu entrenador, Miqui Moreno. Per la seva banda, Laura López ha jugat 
el seu darrer campionat de Catalunya, donat que acaba etapa junior i marxa als Estats Units.

Antonio Muñiz i Aran Teixidó, nous campions de Catalunya júnior
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El diumenge 18 de febrer, es va disputar al CIT Cornellà, les finals individuals 
del Campionat de Catalunya Aleví Trofeu Joan Torné i Reverter “In memoriam”. 

La final masculina la van disputar, el primer cap de sèrie i principal favorit Luis 
Garcia, i el tarragoní del RCTB1888, Roger Pascual. La final fou tot un espectacle, 
gràcies al bon tennis que ens varen regalar tots dos jugadors; moments de bon joc 
per part de tots dos tennistes i màxima tensió i concentració de Garcia i Pascual 
durant tot el partit. Després de més de dues hores de partit, Roger Pascual va 
superar Luis Garcia per 7/6(5) i 6/2.

En la final femenina es varen enfrontar la tennista del CE Laietà i cap de sèrie 
número 1 Martina Genís, davant la tennista macedònia del CE Sanchez Casal, Iva 
Jovanova. Final també molt competida, tot i que el resultat així no indiqui, entre dues 
de les millors jugadores del tennis català juvenil. Més d’una hora i trenta minuts de 
partit varen lluitar totes dues jugadores, que també ens varen regalar una gran final, 
guanyada  per Iva Jovanova per 6/4 6/0.

A l’entrega de Trofeus, varen assistir  Joan Torné, acompanyat per la seva familia, 
així com Josep Valls, directiu de la FCT acompanyat per Director Esportiu Oscar 
Mas.

Previament el dissabte, s’havien disputat les finals de dobles amb els següents 
resultats:

DOBLES MASCULÍ: 
Avdeev/Gurt es van proclamar campions, superant la parella Coll/Guàrdia per 6/2 
6/4

DOBLES FEMENÍ: 
Ferrer-Salat/Torner es van proclamar campiones superant Perelló/Waring per 6/2 
5/7 (10/5)

Roger Pascual i Iva Jovanova, campions de Catalunya Aleví



NOU CIRCUIT SÈNIOR FCT
Importants novetats per al Tennis Sènior Català. Tres dels 
principals organitzadors de Campionats Sènior, el Club Tennis 
Andrés Gimeno, l’Atlètic Terrassa i l’empresa Go Play, han decidit 
unir esforços, amb la col•laboració de la Federació Catalana de 
Tennis, per a crear un nou Circuit Sènior.

La promoció del tennis sènior, era una de les prioritats de la 
Federació Catalana de Tennis per aquest any 2018. Amb l’objectiu 
potenciar-lo, s’ha treballat conjuntament amb el principals 
organitzadors, de cara a confeccionar un calendari conjunt, 
així com l’aportació de diferents actius per part de la FCT, que 
aportin valor al Circuit. Així, entre d’altres, el Circuit tindrà imatge 
corporativa pròpia que lluirà en totes les proves del Circuit.

A més a més, la temporada finalitzarà amb l’organització del 
Màster del Circuit Sènior, amb la presència dels 8 primers 
classificats del rànquing.
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PRESENTAT EL CIRCUIT CATALÀ DE 
TENNIS UNIVERSITARI
Amb l’objectiu de promoure el tennis universitari a Catalunya neix 
l’Unitennis, el primer circuit de tennis federat i amateur de tennis destinat 
als/les tennistes de la comunitat universitària.

El circuit Unitennis és una iniciativa de l’Esport Català Universitari 
ECU format per les 12 universitats catalanes i la Federació Catalana 
de Tennis amb els suport de Catalunya Tennis Academy. El caràcter 
innovador, lúdic i participatiu,  fa que sigui un circuit atractiu pels 
jugadors i jugadores.
Aquest dimarts 7 de febrer, s’ha presentat el projecte al Museu de Tennis 
Català, que ha comptat amb la presència de  Jordi Tamayo, President 
de la FCT,  Jordi Arimany, Representant ECU i Felix Riba de Catalunya 
Tennis  Academy.

Promotors del Circuit
• Esport Català Universitari. Universitats participants: les 12 universitats   
 catalanes: UB, UAO, UAB, UdG, URV, UdL, UOC, UPC, UPF, URL, 
UIC i 
 UVIC-UCC
• Federació Catalana de Tennis

Qui hi pot participar?
• Jugadors de Tennis que pertanyen/ o van ser membres de la comunitat 
  universitària
• Alumnes actuals de qualsevol universitat catalana o centre adscrit 
(alumnes 
  matriculats el curs 2017/2018, professorat i PAS).
• Exalumnes universitaris.



La Selecció de Tennis s’ha convertit en un projecte de 
referència dins l’esport lleidatà i pioner dins el tennis lleidatà. 
Al setembre de 2017, el combinat lleidatà, apadrinat per 
l’Albert Costa, va visitar les instal·lacions del club Real 
Sociedad de Tennis La Magdalena de Santander on es va 
enfrontar a un combinat càntabre. Després de disputar 42 
partits (entre individuals i dobles) el resultat final va ser de 
13-29 pels lleidatans, que un cop més van exhibir bon nivell.  

La Selecció, una 
de les apostes del 
tennis lleidatà

Aquesta expedició dóna continuïtat al camí iniciat el 2011 per la 
Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de 
Tennis, de forma conjunta amb els clubs de la província, i que 
fins ara ha portat la Selecció a visitar i competir amb Pamplona 
(2011), Tarragona (2012), València (2013), Sevilla (2014), 
Madrid (2015), Sant Sebastià (2016) i Santander (2017). Per 
2018, la FCT Lleida ja prepara la nova sortida.

El president de la Representació Territorial a Lleida i ideòleg 
del projecte de la Selecció, Ignasi García ha volgut destacar 
que “la Selecció Lleidatana és una de les ànimes del nostre 
projecte, i no només pel repte esportiu que suposa enfrontar-se 
a Federacions més grans  sinó molt especialment pel contingut 
social i de companyonia que comporten aquestes trobades, 
que suposen per als joves tennistes tota una experiència, 
molt enriquidora en tots els sentits”. El president vol remarcar 
també la “col•laboració que trobem per part de tots els clubs i 
la implicació dels pares”, que resulten “bàsiques” per poder dur 
a terme aquestes trobades.

Santander, l’últim destí d’un projecte 
pioner que combina esport i convivència

sopar de presidents 
de la FCT Lleida

El Parador Nacional de Lleida va ser l’escenari del tradicional 
sopar de Nadal de presidents de clubs, que va tenir lloc sota 
l’organització de la FCT Lleida. La trobada, que va tenir com a 
amfitrió el seu president, Ignasi García, que va servir per parlar 
de present, i plantejar reptes i explorar, colze a colze amb 
els clubs, noves fórmules i escenaris que permetin mantenir 
la solidesa i els trets diferencials que han convertit el tennis 
lleidatà en una referència.

El sopar va coincidir amb l’assemblea anual on es van repassar 
alguns dels principals eixos del tennis lleidatà per a 2018. Entre 
ells, sobresurten la consolidació dels projectes que marquen 
l’ADN de la FCT Lleida, com són, entre d’altres, la Selecció 
Lleidatana, el Màsters Provincial (Circuit 2018), la Gala del 
tennis lleidatà i l’Europeu Sub 18 de Seleccions. 



Nous reis per al tennis lleidatà
Hugo Palomar (CT Lleida) i Sandra Azorín 
(Sícoris) es proclamen campions absoluts 
del VIII Màsters Provincial celebrat al 
Sícoris club
Hugo Palomar (CT Lleida) i Sandra Azorín (Sícoris Club) es 
van convertir en els nous campions absoluts del tennis lleidatà 
de 2017. Les pistes del Sícoris van acollir la jornada final del 
VIII Màsters Provincial-77è Campionat Provincial, que va 
coronar els millors jugadors i jugadores de la temporada en 
totes les categories.

Una altra de les grans protagonistes del torneig, i l’única que 
va aconseguir doblar títols, va ser Claudia Borbón (CN Lleida) 
que s’ha proclamat campiona en les categories infantil i cadet 
derrotant en els dos casos a la tennista del Sícoris Paula 
Arcarons. 

El títol del Gran Premi Ortopèdia de Cadira de Rodes va ser 
per Jacob Nadal (Aspid-FCT Lleida) que va superar en la final a 
Jordi Torné (FCT Lleida) en el supertiebreak per 6-0, 4-6 i 10-6.
El campionat, pioner i tota una referència ja dins el tennis 
català, se celebra sota l’organització de la Representació 
Territorial a Lleida de la FCT i lliurarà els guardons durant la 
Gala del tennis lleidatà prevista pel mes de març.

Així doncs a la categoria absoluta, el campió masculí va ser 
Hugo Palomar (CT Lleida) que va fer bons els pronòstics fent 
valer la seva condició de favorit i va derrotar en la final a Adrià 
Sáez (CN Lleida) per un clar 6-0 i 6-1.

En la final femenina absoluta, Sandra Azorín (Sícoris) va 
derrotar per 6-1 i 6-4 a Alba Esteve (CT Lleida).

El Campionat Provincial de Tennis de Lleida ja té definit el 
calendari de cara a la seva edició d’enguany, que serà la 
número 78. El calendari està format per sis proves que tindran 
la seva culminació en el IX Màsters Provincial.
La primera cita es va posar en marxa amb l’Open CN Lleida, 
que es desenvoluparà fins al 29 d’abril. A continuació arriben 
dos cites que tindran com a escenari el CT Lleida: seran el 
Tennis i Llibres (del 3 de febrer a l’11 de març) i el XIII Prat 
Llongueras (del 3 de febrer a l’11 de març). L’activitat seguirà 
amb el XLIX Trofeu Aniversari del CT Urgell (del 28 d’abril al 
17 de juny) i amb l’Open Pla d’Urgell del CT Mollerussa (del 4 
al 29 de juny). 
La segona meitat de la temporada inclourà el IX Open Sícoris-
Open Summer Fruit (del 15 de setembre al 28 d’octubre) i 
l’esmentat IX Màsters Provincial, que enguany es disputarà al 
CT Urgell del 16 al 25 de novembre. 

78è Campionat Provincial
SÓN SIS PROVES QUE culminarAN amb           
el Màsters al mes de novembre



56a edició de la Junior Orange Bowl 
International Tennis Championship

Exel·lent actuació del jugador del CT Cunit Iker Urribarrens a la 56a 
edició de la Junior Orange Bowl International Tennis Championship.

L’actual jugador del centre de referència de la FCT va realitzar dos 
torneigs internacionals sub 14 als Estats Units preparatoris previs al 
prestigiós campionat, on va aconseguir uns bons resultats quedant 
semifinalista i finalista respectivament. Urribarrens finalment va entrar 
al quadre principal, d’un total de 128 jugadors i va caure derrotat en 
segonda ronda.  ROGER PASCUAL FINALISTA DEL RAFA NADAL

TOUR DEL RCT BARCELONA
El tennis tarragoní assoleix els millors resultats 
al circuit fins a la data.

L’Ampostí Roger Pascual (RCT Barcelona) ha estat el primer 
jugador de la província de Tarragona en disputar una final del 
prestigiós circuit RAFA NADAL TOUR BY MAPFRE. A més ho ha 
fet al seu propi club, el RCT Barcelona, organitzador de la primera 
prova de l’any. El jove tennista de les Terres de l’Ebre, que farà 12 
anys aquest 2018, va donar la sorpresa al quadre aleví masculí al 
qual partia com a vuitè favorit, al derrotar als caps de sèrie 2 i 3 
en quarts de final i semifinals respectivament. 

En la final, Pascual va cedir davant el Madrileny Martin Landaluce, 
acusant l’esforç de la ronda anterior, a la que va aixecar fins a tres 
“match balls” en contra al tercer i definitiu set.

Aquest no va ser l’únic resultat destacable aconseguit per un 
jugador de la província, ja que les jugadores del CT Serramar Ruth 
Aliagas i Àngela Geballi van arribar a les rondes de semifinals i 
quarts de final als quadres s-12 i s-14 respectivament. La també 
rapitenca Aran Montañés (CE Johnny Montañés), que es va 
classificar entre les 8 millors jugadores del quadre s-12 femení, 
va estar a un sol pas d’accedir a les semifinals i va caure al set de 
desempat amb un resultat molt ajustat.

Iker Urribarrens (CST Cunit) va ser el jugador de la nostra 
representació que va aconseguir arribar més lluny al quadre s-14 
masculí, assolint els vuitens de final. Cal destacar que Urribarrens 
va obtenir un bon resultat a la prestigiosa Orange Ball als Estats 
Units aquest passat desembre.

FINALITZA EL LXIII OPEN DE REIS, 1a PROVA DEL 
CIRCUIT D’HIVERN TARRAGONA

El tennis tarragoní assoleix els millors resultats al 
circuit fins a la data.

El diumenge 7 de gener es van disputar al club tennis Tarragona les 
finals de la primera Prova del circuit Hivern Tarragona. Aquest clàssic 
nadalenc que organitza el club tennis Tarragona, és concretament el 
LXIII open de reis. La Prova es va iniciar el passat 2 de gener i va 
comptar amb un gran èxit de participació, justament un total de 175 
inscrits. 
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MÀSTER CIRCUIT HEAD PROMESES 

Del 9 al 17 de desembre es va disputar el màster de la 4a edició del 
Circuit Head Promeses que organitza la Federació Catalana de Tennis 
al Club de Tennis Reus Deportiu, un torneig per al qual només es 
classifiquen els vuit millors jugadors de cada categoria. 

El Circuit Head Promeses ha anat destinat a jugadors i jugadores que 
s’inicien a la competició del tennis, tot el circuit ha tingut un to formatiu 
perquè els alumnes s’anessin assentant com a jugadors i pesessin al 
Circuit Head amb l’experiència suficient com per poder gauir d’un circuit 
amb molt nivell tenístic, que en aquesta nova temporada s’anomenarà 
Circuit d’Hivern Tarragona. Fruit de l’èxit del Circuit Head Promeses 
al llarg d’aquestes quatre edicions, la Federació ha hagut d’extremar 
la inscripció per rànquing en cada categoria, per assegurar el nivell 
equitatiu de tots els jugadors i garantir la qualitat i la bona formació 
d’aquestes segones raquetes.

Ni el fort vent, ni i el fred van poder parar el bon tennis que van realitzar 
tot els jugadors. La Federació vol agrair el bon comportament de tots 
els jugadors i el bon clima que es va generar durant els dos caps de 
setmana. Pares, entrenadors i socis van desplaçar-se al Club Reus 
Deportiu el 17 de desembre per gaudir de les finals que es van disputar 
durant tot el matí. Les sis finals corresponents a les categories d’aleví, 
infantil i juvenil en ambdós sexes van estar molt competitives, sent 
tanta la igualtat que moltes d’elles es van decidir al super tie-break. 
D’aquesta forma es tancava una bona temporada en què, com no podia 
ser d’altra forma, tots els campions i finalistes rebran un reconeixement 
el dia 21 d’abril a la Gala del Tennis Tarragoní al Dorado Ressort pels 
mèrits durant tota la temporada al Circuit Head Promeses.

Resultats:

Aleví Masculí
Campió: Alberto Rojas
Finalista: Roger Pàmies

Infantil Masculí
Campió: Nicolás Muñoz
Finalista: Hugo Llamas

Juvenil Masculí
Campió: Biel Jardí
Finalista: Alexandre Sugrañes

Aleví Femení
Campiona: Marina Pérez
Finalista: Marina Gavarro

Infantil Femení
Campiona: Blanca Gil
Finalista: Andrea Marin

Juvenil Femení
Campiona: Diana Smirnova
Finalista: Júlia Borràs

TORNA LA GRAN FESTA DEL TENNIS AL CAMPIONAT 
PROVINCIAL PER EQUIPS 2017
El Club de Tennis Reus Monterols i el Club Tennis Tarragona van acollir 
durant el 24 i 25 de novembre i el 2 i 3 de desembre, la 44a edició del 
Campionat Provincial per Equips. La representació de Tarragona de la 
Federació Catalana de Tennis recuperava així una gran festa del tennis, on 
els millors equips de la província van lluitar per endur-se el títol de campió 
provincial. El Club Tennis Reus Monterols va acollir el primer cap de 
setmana a les categories d’aleví, cadet i sènior, i el segon cap de setmana, 
a les instal·lacions del Club Tennis Tarragona, les categories de benjamí, 
d’infantil i d’absolut. Més de 100 jugadors van gaudir d’aquesta nova 
competició amb un format molt més àgil, atractiu i alhora espectacular, 
que concentrava en un mateix club diferents categories, creant un clima 
familiar entre els diferents equips.

Un total de vuit clubs van participar en aquest torneig, entre els quals 
hi havia el Club Tennis Tarragona, el Club Tennis Reus Monterols, Club 
Gimnàstic de Tarragona, Club Tennis Torredembarra, Club Reus Deportiu, 
Club Tennis Serrramar, Club Tennis Barà i Club Tennis Valls.

Resultats:
 
Club Tennis Tarragona: campió: benjamí masculí, aleví femení, aleví 
masculí, infantil femení, infantil masculí, absolut femení, absolut masculí, 
i sènior masculí. 2n classificat: benjamí femení, cadet femení, cadet 
masculí i sènior femení.
 
Club Tennis Reus Monterols: campió: benjamí masculí, cadet femení, 
cadet masculí i sènior femení. 2n classificat: aleví masculí, infantil femení, 
infantil masculí, absolut femení i sènior masculí.  3r classificat:  benjamí 
masculí, aleví femení i absolut femení.
 
Club Gimnàstic de Tarragona: 2n classificat: benjamí masculí i  absolut 
masculí.  3r classificat:  benjamí femení,   aleví masculí,  cadet femení, 
cadet masculí i absolut femení.
 
Club Tennis Serramar: 2n classificat: aleví femení. 3r classificat infantil 
femení.
 
Club Reus Deportiu: 3r Classificat: infantil masculí.28 29



El passat 22 d’octubre es va celebrar la XXXIV Diada del 
Tennis Gironí. El Restaurant la Sala Gran de Llofriu va ser 
l’escenari escollit per dur a terme el tradicional repartiment 
de trofeus, tant d’equips com a nivell individual, així com el 
reconeixement especial a diferents clubs i persones que per 
algun motiu el passat 2016 se’n van fer mereixedors. Un total 
de 220 persones (entre les quals hi havia 80 nens i nenes), 
van omplir la Sala Gran, donant veu a un total de 25 clubs que 
van assistir a la Diada. 

Es van dur a terme quatre reconeixements especials: es va 
homenatjar el Club Tennis Girona, que enguany celebra el seu 
centenari; es va homenatjar el CT Palafrugell, que celebra 
el seu 75è aniversari; es va fer un reconeixement a Àngel 
Robredo per la seva dedicació tennística al capdavant del CN 
Olot un cop arribada la seva jubilació; i un reconeixement a 
Enric Sánchez, ex delegat de la representació territorial de la 
Federació Catalana de Tennis a Girona per la seva tasca al 
capdavant de l’entitat. Els reconeixements van ser entregats 
per Josep Pujols (representant territorial d’Esports a Girona), 
per Jordi Tamayo (president de la Federació Catalana de 
Tennis), per Joan Pruna (de la Delegació Gironina de Tennis), 
i per Josep Piferrer (alcalde de Palafrugell). 

A continuació es va dur a terme la presentació dels jugadors 
que formen part del Centre de Referència de Girona, dirigit 
per David Canudas, I per acabar es va dur a terme el 
repartiment dels trofeus de les dues darreres temporades per 
equips (degut a la inclusió dels campionats gironins a la Lliga 
Catalana), així com el reconeixement dels campions gironins 
individuals en totes les categories (des de benjamí fins a 
sènior +60). Volem donar les gràcies a tots els assistents que 
van fer possible que aquesta fos una gran Diada del Tennis 
Gironí. Podreu trobar l’àlbum fotogràfic d’aquesta Diada en el 
facebook de la Territorial de Girona. 

ÈXIT DE LA XXXIV DIADA DEL 
TENNIS GIRONÍ

El passat mes de juny es va celebrar el 38è Màsters del Circuit Gironí 
d’Oberts 2016 a les instal·lacions del CT La Bisbal. Hi van participar els 
8 i les 8 millores raquetes del CGO de tot l’any anterior. En categoria 
masculina, el jugador del CT Girona Dino Callone (recent campió 
d’Espanya +35 a Llafranc) es va apuntar el títol de campió del Màsters 
després de superar en la final a Adrià Canadell (que s’havia desfet en 
primera ronda del primer cap de sèrie del torneig), per un resultat final 
de 6-4 i 6-1. 

En categoría femenina, la campiona va ser la jugadora del CT Salt Nora 
Ayala, 3a cap de sèrie, en superar la principal favorita, Judit Vives, en 
un partit molt ajustat (6-2, 4-6 i 10-8).

NORA AYALA I DINO CALLONE,   
NOUS CAMPIONS DEL MÀSTERS    
DEL CIRCUIT GIRONÍ D’OBERTS
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supertennis-1 al 
club tennis calonge
Dins del projecte esportiu de la Federació, vam acabar la temporada 
del programa Supertennis-1 el passat 18 de novembre a les pistes 
del Club Tennis Calonge. El programa Supertennis-1 va adreçat a 
nens i nenes entre els 3 i els 8 anys que practiquen aquest esport 
en etapes d’iniciació o perfeccionament. Consisteix en una jornada 
de tennis totalment lúdica, on el club amfitrió s’omple de pistes de 
mini-tennis i on els participants gaudeixen jugant amb altres nens i 
nenes dels diferents clubs de la província. El programa Supertennis 
té com a objectiu desenvolupar i potenciar el tennis base, factor 
clau per a la promoció i dinamització del nostre esport arreu de la 
província. 

Durant aquesta última jornada van assistir més de 60 nens i nenes 
arribats de diferentes clubs de la demarcació de Girona. Durant 
dues hores, els participants van realitzar exercicis de control, 
agilitat, coordinació i iniciació a la competició d’una manera molt 
recreativa. Al final de la jornada, tots els participants van rebre 
diferents obsequis per part de la Federació, així com un diploma i 
una medalla com a recompensa per la seva participació. Aquestes 
jornades són gratuïtes i obertes a tots els alumnes de totes les 
escoles dels clubs de la província. 

Juntament amb les jornades celebrades durant el mes de febrer al 
CT Roses i durant el mes de maig al GEiEG, tanquem la temporada 
amb gairebé 200 participants, tot un èxit participatiu tenint en 
compte que és un projecte nou dins la Federació.

Però si no heu pogut participar o teniu ganes de repetir l’experiència, 
tenim bones notícies: el Supertennis-1 començarà la temporada a 
les pistes del CT Olot el 17 de març i continuarà a les pistes de la 
Catalunya Tennis Academy, a Santa Coloma de Farners, el 19 de 
maig vinent. 
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