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ADVANCED GRAPHENE 360 TECHNOLOGY TRANSFERS ALL OF THE ENERGY OF YOUR STROKE
DIRECTLY INTO THE BALL. NO WONDER THE NEW RADICAL SERIES HANDLES EVERY SHOT IN THE GAME.

.COM

HEAD PRO PLAYERS MAY PLAY WITH DIFFERENT RACQUETS FROM THE MODEL SHOWN.

NO SHOT YOU CAN’T PLAY

ÍNDEX
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Aquest any 2019 que recentment hem finalitzat, ha estat un gran any per a la Federació Catalana de Tennis. Més
enllà de la satisfacció que ha suposat per a la Junta Directiva, que tinc l’honor de presidir, encarrilar la complicada
situació econòmica federativa, el 2019 ha estat un any en què hem iniciat nous projectes esportius amb l’objectiu de
fer créixer la base de practicants del nostre esport.
En aquest sentit, la primera edició de la Copa Catalunya ha estat un gran èxit, amb la participació de més de 4.000
esportistes en categories juvenils i més de 1.000 en les categories sèniors. El nou projecte de tennis escolar ens està
permetent arribar en horari lectiu a les escoles, sempre de la mà dels clubs, amb la finalitat d’augmentar la base i
hem pogut organitzar el primer campionat de Catalunya de mares, pares, filles i fills, entre altres iniciatives. També ha
estat un gran any en l’àmbit formatiu de tècnics i tècniques. A part d’organitzar novament diferents cursos de Nivell
I, aquest 2019 hem organitzat el Curs de tècnic/a Nivell II. La formació del col·lectiu és també una prioritat per a la
Federació Catalana de Tennis.
Per últim, destacar també la bona acollida que han tingut, per part dels clubs, les diferents visites que estem realitzant
amb l’objectiu de seguir coneixent de primera mà totes les vostres necessitats i opinions.
Esperem que aquest 2020 ens continuï portant nous i il·lusionants projectes pel conjunt de la familía del Tennis Català.
Jordi Tamayo De Winne
President de la Federació Catalana de Tennis
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4 Entrevista
MIQUI MORENO, CAP D’ESTUDIS DE LA FCT

CAL UN CANVI DE PARADIGMA EN LA
DOCÈNCIA I COMENCAR
A
ENSENYAR
’
DIFERENT DE COM HEM APRÈS
Parlar amb en Miqui Moreno és parlar de
tot menys d’allò que els aficionats al tennis acostumen a fer. No li preocupa si un
servei ha entrat al quadre que pertoca les
deu vegades en què constava l’exercici, si
la dreta ha estat tan eficient com era d’esperar o si l’esmaixada ha estat definitiva.
Surt de dirigir el primer curs de Tècnic/a
Nivell II Nacional de Tennis de la FCT i no
només exigeix (i no és poc) als 29 alumnes que n’han pres part que es preocupin
perquè aquella dreta, revés o esmaixada
que han practicat amb el alumnes a les
seves escoles estigui ben executat; però
que sobretot l’hagin entès bé. “No cal
fer-lo 100 vegades o davant una màquina llançadora de pilotes -explica amb veu
pausada però robusta- sinó explicar-los-ho
perquè sàpiguen i aprenguin el que fan o
el que volen fer”. La resta, conclou, “ho fa
el cap”.
Així doncs, Miqui, a tennis tampoc és
juga amb la raqueta sinó amb el cap
com deia un reconegut esportista?
És molt curiós perquè està calculat que en
el temps de tot un partit de tennis només
un 15% o un 18% màxim, aproximadament,
s’està jugant. L’altre 80% o 85% és estar
assegut a la cadira, anar a buscar pilotes,
esperar el servei i, això sí, pensar si ets poc
o molt dolent, si estàs fallant massa, si recordes els punts que et falten per recuperar
o en com de fàcil estàs guanyant però ep!
fins que et remuntin. Durant molta estona,
doncs, no s’està jugant encara que moltes
vegades el jugador ho pensi.

Què és el primer que se li ha d’explicar a un alumne quan comença: com
s’agafa la raqueta?
Ostres! Anem directament a la metodologia.
Primer aquest alumne ha de tenir clar què és
això que anomenem tennis; quin tipus d’esport és, què implica i quina és la seva lògica
interna. Se li ha de fer una reflexió sobre el
propi esport, al qual hem jugat sempre però
potser poques vegades ens hem preguntat el
per què i el com. Als alumnes, o als tècnics
que formem a la FCT, només començar els dic
sempre que és imprescindible fixar-se bé en
aquelles coses que fem de manera automàtica per a comprendre-les. Sobretot, perquè no
hi ha altra forma ni d’aprendre ni d’ensenyar.
I per cada cosa, potser simple però automàtica que fem, cal trobar-hi l’explicació corresponent. Pot semblar que ens compliquem les
coses, però jo estic segur que no.
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O sigui que el tema de la raqueta queda per després de set o vuit classes?
No home, tampoc és això. Però a l’inici
cal posar el focus en el propi esport. Expliquem que el tennis és un joc d’adversari,
normalment un contra un però també pot
ser d’equip quan parlem de dobles. A més
a més, que hi ha un element que viatja a
través de la pista i de camp a camp -i el
més important- que és la pilota. Això fa que
sigui un esport amb un alt component perceptiu, és a dir, que el més important és que
aquesta pilota un vegi bé cap on ve o cap
a on va.
I no és això el que veiem tots?
Pel que fa a docència, aquí ja trenquem alguns vicis perquè quan es pensa en el tennis
s’acostuma a deduir que es tracta simplement de picar la pilota amb la raqueta. I
aquesta és només l’última, ultimíssima de
les parts. Perquè abans cal descobrir com
percebre un estímul, com desplaçar-se, com
prendre decisions del sentit i la direcció de
la pilota i, sobretot, el per què ho fem. Aleshores sí, finalment, colpejar-la. És el que jo
en dic triangle: percepció, decisió, execució. Quan un fa això és només aleshores
que, com em preguntava al principi, està
jugant a tennis.
Tothom ho fa així?
Tothom ho hauria de fer així i en això ens
centrem des de la Federació. Però encara ens
trobem amb moltes escoles que es fonamenten bàsicament a partir de l’execució del cop.
Quin problema hi ha en el colpeig?
Que després ens preguntem perquè hi ha
tants jugadors que la toquen molt bé i tècnicament són brillants però no són competitius
o no s’adapten bé als partits. O d’altres que
no guanyen o no volen competir ni en gaudeixen. I molt sovint és perquè no s’entén
el tennis i només estem ensenyant a donar
cops. Per tant, estem parlant de la importància de la metodologia global i integrada
que li comentava abans.

Però quan vostè veu la rapidesa i
alta qualitat amb la qual un jugador
de futbol, per exemple, rep la pilota i la controla després d’una llarga
passada de més de quaranta metres
és evident que aquí hi ha d’haver un
entrenament pràctic i mecànic enorme, sinó és impossible.
Sí, però és una resposta tècnica a una situació tàctica que han imposat al seu joc. És a
dir: vull que juguis al primer toc, se li diu al
jugador quan és petit. I potser les primeres
pilotes les toca amb el turmell o el canyell i
van al revés. Però a les dues setmanes, sinó
al mateix dia, això evoluciona i quan l’entrenador diu que vol que la pilota vagi a un
determinat lloc, el que ha de fer l’aprenent
és trobar la solució motriu per fer-ho, no
xutar-la o colpejar-la perquè sí. Primer cal
tenir un propòsit i després aplicar-lo, no a
l’inrevés. I després, en la repetició que sigui
necessària, ja ho trobarà... o no. Però com
dic és la tàctica el que defineix la tècnica. El
futbol modern és un dels principals esports
que funciona amb un mètode de planificació del que en diem periodització tàctica.
O sigui, organitza els seus entrenaments i
continguts en base a un conjunt previ de decisions d’interacció que volem que aquest
equip o jugador compleixi. A partir d’aquí
hi ha tècnica, preparació física, prevenció
de lesions, etc. però la qüestió principal és
el joc i tant el futbol com el bàsquet són uns
bons miralls per a esports com el tennis que
en aquests aspectes anem quelcom despenjats. L’avantatge del tennis és que parlem
d’una cultura molt estesa, amb molts clubs,
molts practicants i grans jugadors, per la
qual cosa tenim una base molt rica i sòlida.
L’hem anat heretant potser aleatòriament,
però ara convé aplicar-ho a partir de criteris formatius per a aquells que pugen, sigui
en l’àmbit de la formació, sigui en l’esportiu
de competició directament.
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6 Entrevista
MIQUI MORENO, CAP D’ESTUDIS DE LA FCT
Què ha de fer en aquest sentit la Federació aquests pròxims anys?
De fàcil això no en té res, al contrari, i el
que ha de fer la Federació, primer de tot i
ho estem fent, és prescriure-ho. Posar-ho sobre la taula -no perquè ho digui jo, aquell o
el de més enllà- sinó perquè l’evidència en
el propi tennis i altres esports, com he explicat, ens ho demostren. La ciència, la mateixa
àrea nostra de recerca i els estudis científics
ens confirmen també que s’aprèn més ràpid
així. Però tampoc estem pas tan malament.
Avui per avui hi ha molts tècnics joves, formats o no, amb inquietuds, que o bé ens consulten o segueixen per les xarxes a determinats professionals i molts entrenadors -parlo
amb ells sovint- que tenen aquest discurs. A
més a més hi ha veterans que tenen aquest
concepte molt i molt clar, tot i que potser no
se l’han plantejat mentalment, però són una
font inesgotable de coneixement que hem de
saber aprofitar. Des de la Federació, doncs,
hem de canalitzar tot això en el currículum
formatiu dels que volen ser tècnics.
Disculpi però no hi havia pensat en
plantejar l’esport així.
Normal, ni vostè ni molts tècnics. I per això el
que hem de fer, i no serà senzill, és canviar
el paradigma. Perquè també jo vaig aprendre a jugar a tennis d’aquesta manera i em
semblava que feia les coses molt bé, però
no funciona, perquè no ensenyem a jugar a
tennis, ensenyem els cops. I quan no s’ensenya la qüestió queda simplement en mans del
talent innat competitiu. I només arriben a ser
bons aquells que mentalment també ho són
per naturalesa i aleshores surten els Rafa Nadal o Roberto Bautista, entre d’altres.

“Cal el canvi de
paradigma en la formació
de tècnics i tècniques; hem
de començar a ensenyar
diferent de com hem
après. Aquesta és la clau.”
Ara bé, per aprendre o tenir un bon
servei, una repetició de cops és necessària sí o sí.
Efectivament i és important, però no és l’únic
que cal saber fer. Ni probablement el més
essencial. I com li deia aquest és el primer
impacte que, amb tota intenció, pretenem
crear en les classes de formació dels tècnics
siguin de nivell 1, 2 o 3.
S’ensenya igual a una benjamí de 9
o 10 anys que a un juvenil?
Impossible. Una de les nostres premisses ja als
cursos de Nivell 1 és que la prioritat és adaptar
el tennis al nen i no el nen al tennis. Així, per
exemple, un nen petit que tot just fa un metre
d’alçada no pot jugar en pista sencera i una pilota dura: perquè li produiria unes adaptacions
tècniques distorsionades tant a la vida com al
seu futur. Per tant, se li ha de facilitar material
adequat com ara una pilota amb menys bot
o una pista minitennis, i aleshores va creixent
juntament amb el tennis, no a l’inrevés. S’ha
d’adaptar el joc a les etapes de l’alumne. I ja
arribarem al juvenil o sènior, però passant pels
deu, dotze o quinze anys i fins als 18 perquè
aleshores sigui un gran jugador.
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Ho fa tothom?
Encara no i aquí tenim feina perquè no és fàcil.
És una qüestió coneguda però costa aplicar-ho
a les escoles.
Què és un tècnic de tennis?
Aquesta és la pregunta! Sí senyor.
Doncs en tinc més –riem-.
El tècnic o entrenador és la
persona capacitada i qualificada per exercir
tasques d’ensenyament, és a dir, de transmissió de coneixements en l’àmbit del tennis.
I ja està?
Ni parlar-ne. Només li he definit, perquè
darrera aquesta pregunta hi ha una qüestió
cultural i social molt més complexa i profunda. I també un conjunt de derivades que cal
anar canviant i professionalitzant a partir de
la ciència, de l’ofici, de l’experiència i de la
llei; que està per complir-la. Però sobretot,
quan a un entrenador català se li pregunti
pel seu ofici i respongui que és un entrenador de tennis, la següent pregunta no sigui:
bé, però vostè amb què es guanya la vida?
La regulació professional, per tant, és
un pas endavant en l’àmbit docent?
Històricament en els països mediterranis hi
ha una gran tradició i cultura tennística que
és contextual i s’hereta, però ens ha faltat
dotar-la d’eines de professionalització. I les
principals eines són la formació, la regulació
professional i la qualificació. Amb l’aprovació de la Llei de l’exercici de les professions
de l’Esport de 2008 tots els esports, el tennis
també, tenen un punt clar de partida des del
qual adoptar una via formativa per a exercir-la.

Aquest retard segurament també es
deu a l’evolució que socialment ha tingut l’esport els darrers trenta o quaranta anys.
No ho dubti. L’esport ha anat agafant progressivament una rellevància social molt gran, cosa
que fa que no sigui simple poder corregir determinats vicis adquirits. Un gran jugador, per
exemple, pel fet de ser molt bo no necessàriament significa que sigui, o pugui ser, un bon
mestre.
Com un brillant matemàtic no necessàriament ha de ser la millor persona per explicar-les. O com a Albert
Einstein, en la famosa intervenció que
va fer a Barcelona l’any 1923, dels
centenars d’oients que van assistir-hi
només el van entendre tres.
En l’esport passa quelcom semblant, malgrat
excepcions com ara Zinedine Zidane, indiscutible professional, que per poder ser entrenador
va haver de fer el malanomenat ‘curset’. Probablement poc se li han hagut d’explicar a Zidane
els secrets del futbol, però el que ens interessa
com a esportistes és el vessant formatiu de la
qüestió. I en això és en el que estem treballant,
a fons, des de la Federació. També en tennis, la
formació ha estat en mans dels ex-jugadors/es i
tot i que són alumnes avantatjats en aquest sentit gràcies a les experiències viscudes, tots hem
de començar a ensenyar algunes coses diferent
de com les hem après.
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MIQUI MORENO, CAP D’ESTUDIS DE LA FCT
En quin punt estem?
Estem en marxa. La preocupació per la
docència a la FCT va començar fa temps i
ha proporcionat al departament bons fonaments. Ara bé, la complexitat de la situació econòmica dels darrers anys va obligar
durant temps a deixar-la en un segon terme. Nosaltres hem de fer créixer el tècnic
de Catalunya. I volem que tingui un currículum formatiu disponible i que sigui punter, sempre amb un ull a la Llei de l’exercici
de les professions de l’Esport de 2008, però
no ha de ser una llei la que ens marqui la
importància per a una bona formació, sinó
un criteri docent professional intrínsec. Els
nostres alumnes, que s’estan formant com a
tècnics, han de sortir de les classes, cursos i
pràctiques formatives amb el convenciment i
la satisfacció que els ha servit per quelcom i
que ho podran aplicar i faran la seva feina
més vàlida i valuosa.

“La FCT ha de fer créixer el
tècnic català perquè tingui
un currículum formatiu
disponible i que sigui punter.”
Recentment ha finalitzat el bloc específic del Curs de Tècnic/a Nivell II. Des
de quin any s’organitza aquest curs?
Se’n va fer un, junt amb la Federació Espanyola l’any 2015. I un altre d’anterior l’any 2000.
Però per a l’actual Junta Directiva de la FCT, la
docència i formació són peces claus i ja aquest
curs de Nivell II de 2019, recentment acabat i
amb èxit, s’ha fet íntegrament des de la FCT.
La formació està estructurada en tres passos:
Nivell I, per a monitors esportius especialitzats
en la iniciació i per tal que, amb les estratègies
formatives adients, des dels primers passos els
alumnes més petits vagin incorporant mentalment aquesta dualitat tàctica i tècnica. El Nivell
II és una titulació dirigida per a entrenar als
nois i noies que volen competir.

I el Nivell III una formació mixta: per a la direcció de clubs i per a l’entrenament en competició. Aquest segon aspecte pot semblar
forçat però no podem perdre de vista que
parlem de gestió d’un club o una estructura
esportiva de tennis en la qual s’han de poder
marcar pautes amb bon criteri. Des de la Federació, hem realitzat molts cursos de Nivell
I en els darrers anys. Teníem una base del
projecte formatiu molt ferma. Ara fem un pas
endavant organitzant el Nivell II, curs que a
partir d’ara treballarem perquè sigui anual.
Quins altres projectes esteu treballant
des de l’àrea de docència?
Des de la FCT, estem treballant en el desenvolupament d’un màster universitari que tindrà com a objectiu oferir formació integral
de gestió de clubs de tennis i estarà obert a
tots els professionals de la gestió esportiva.
Des de quan vostè té aquesta responsabilitat?
Jo en porto deu anys com a professor i entrenador de jugadors i jugadores a la FCT.
Anteriorment havia treballat com a tècnic de
competició en acadèmies, fins que em vaig
incorporar a la federació com a coordinador
esportiu de la FCT a la província de Lleida i
com a tècnic de jugadors i jugadores amb
beca. Ara segueixo en l’àrea esportiva de
la federació encapçalada per l’Òscar Mas
i coordinant el projecte de tecnificació que
tenim amb el CAR de Sant Cugat. A més
a més, des de mitjans de 2019 soc el Cap
d’Estudis i Docència de la Federació. Aquest
2020 serà el primer any que podrem aplicar
aquest projecte que li vinc apuntant.
Quan creu vostè que es produeix
aquest punt d’inflexió i un inici d’un
nou paradigma?
És difícil precisar el moment exacte, entre altres coses perquè la Federació, d’una manera o altra, sempre ha estat atenta.
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A vegades, aquesta àrea ha
estat massa lluny de la pista i
massa lluny també de l’entrenador. I l’entrenador agraeix
que, qui l’ensenyi, sigui un altre entrenador.
És fonamental que la formació provingui de
l’empatia, l’experiència i el coneixement.
Quins aspectes són els que encara
estan verds?

Encara passa això?
No només passa sinó que hi ha moltes persones que aquesta qüestió la tenen molt
interioritzada i serà difícil modificar-la o
que per molt que es formi, no serà capaç
d’aprendre a fer servir com toca aquesta
arma per formar i per il·luminar les persones. Per això, el que cal és treballar per a
professionalitzar aquest ofici.
Algun altre defecte?

Encara estem ancorats en un mètode d’enSobretot conscienciar els diversos actors
trenament molt tradicional, molt analític, baque el tècnic és un educador esportiu, i
sat en la repetició, poc cognitiu i no es trea més a més i més enllà de la llei, un esballen els processos de percepció i decisió.
glaó important de
Això és un error molt
la cadena formativa “Els entrenadors/es no
comú que s’arrossega.
de l’alumne amb un
I el tennis evoluciona
gran poder sobre el som ni el pare ni la mare
molt lent.
seu desenvolupament ni el professor de l’escola,
i creixement personal.
En què no es pot
Cal tenir sempre ben però sovint juguem un
equivocar mai un
present sempre que rol rellevant que pot ser
tècnic?
la nostra participació,
En l’actitud. Per això, la
així com les impres- ajudar el nostre alumne a
primera pregunta que
sions que transmetem, dirigir les seves inquietuds
faig als estudiants dels
poden ser impactes,
cursos és que em diguin
a vegades fins i tot a la vida d’una manera
si han vingut per oblidefinitius, en les se- diferent.”
gació o per voluntat de
ves vides. No som ni
formació. Encara ara la majoria ens diuen
el pare ni la mare, tampoc el professor de
honestament que per obligació. I és ja a parl’escola, però sovint juguem un rol que pot
tir d’aquí que tenim deu minuts per canviar el
ser rellevanat i que pot ajudar-los a dirigir
xip. Perquè és impossible aprendre res així i
les seves inquietuds a la vida d’una maneperdran una setmana de la seva vida en el
ra diferent. I aquest rol és una arma delicaNivell I, cinc setmanes en el Nivell II i tres meda i de doble tall que cal mesurar bé com
sos en el Nivell III. També els diem que sigui
s’utilitza. Perquè és com donar una pistola
la primera pregunta que facin als seus aluma una persona que vol ser policia però no
nes de les escoles de tennis no sigui que es
sap disparar, ni se li ha explicat què és ni
trobin que tots aixequen les mans. Per tant,
com es fa.
i responent a la seva pregunta l’actitud és el
tot, perquè un és el mestre i el mirall davant
els alumnes.
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Calendari
resum de
cursos 2020
Curs de Tècnic/a Nivell I
Prova accés: 2 de març
Bloc específic: del 9 al 13 de març
Convocatòria ordinària: 24 de març
Convocatòria extraordinària: 15 d’abril

Curs de Tècnic/a Nivell I
Prova accés: 26 de maig
Bloc específic: de l’1 al 5 de juny
Convocatòria ordinària: 18 de juny
Convocatòria extraordinària: 17 de juliol
Centre Municipal Tennis Vall Hebron

Curs de Tècnic/a Nivell I
Prova accés: Octubre
Pendent de data, seu i format de curs

Centre Municipal Tennis Vall Hebron

Curs de Tècnic/a Nivell II
Curs de Tècnic/a Nivell I
Prova accés: 5 de maig
Bloc específic: del 15 al 17, 22 i 23 de
març
Convocatòria ordinària: 12 de juny
Convocatòria extraordinària: 10 de juliol

Prova accés: 2 de novembre
Bloc específic:
Novembre: del 10 al 12, del 17 al 19
i del 24 al 26.
Desembre: de l’1 al 3 i del 15 al 17.
Convocatòria ordinària i única: 8 de
gener de 2021

Cap de setmana (província a determinar)

Centre Municipal Tennis Vall Hebron
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Tallers i cursos
de formació
continuada
Taller d’intel·ligència
emocional aplicada a
l’esport
Dia: 20 de març
Hora: de 10 h a 13 h
Impartit per Nacho Mühlenberg

Curs d’especialització
en Tennis Platja
Dia: 28 i 29 de març
Impartit per Simona Bonadonna

Taller de dinamització i
optimització de l’aprenentatge en sessions
d’iniciació
Dia: 4 d’abril
Hora: de 10 h a 13 h
Impartit per Martin Rocca

Taller d’especialització
en tennis per a persones amb capacitats diverses
Dia: 8 de maig
Hora: de 10 h a 13 h
Impartit per Pau Castanyer

Visualització i pràctica
imaginada aplicada al
tennis
Dia: a determinar
Hora: a determinar
Impartit per Jofre Porta
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CREU BLANCA, CENTRE MÈDIC
DE REFERÈNCIA DE LA FCT
La Federació Catalana de Tennis i Creu
Blanca han arribat a un acord pel qual
l’entitat, que promou la salut en l’àmbit de
l’esport, es converteix en el Centre Mèdic de
Referència de la FCT. L’acte de signatura de
l’acord s’ha celebrat a les instal·lacions de La
Creu Blanca amb la presència del President
de la FCT, Jordi Tamayo i de la Dra. Enriqueta
Alomar com a representant del centre mèdic.
La FCT, amb l’ànim de dotar als clubs afiliats
i als jugadors i jugadores amb llicència
federativa en vigor, d’eines que permetin la
pràctica de l’esport en les millors condicions
físiques i de salut, considera aquest un acord
estratègic, ja que posa a disposició del tennis
català els serveis d’un centre de medicina de
l’esport en condicions preferencials.
Així doncs, gràcies al citat acord, tots els
jugadors i jugadores amb llicència federativa
en vigor, així com tots els seus familiars
directes, podran gaudir de condicions
especials en tots els serveis que ofereix
Creu Blanca. A més a més, tots els jugadors
i jugadores del Programa de Tecnificació
de la FCT, seran sotmesos a un exhaustiu
reconeixement mèdic per part de l’equip de
Creu Blanca.
L’acord també contempla que l’equip de
professionals de Creu Blanca realitzin dins
dels cursos oficials de Tècnic, exposicions
relacionades amb la prevenció i recuperació
de lesions, entre d’altres.

Creu Blanca compta amb un equipament
d’última generació i amb professionals
especialitzats per oferir un servei òptim als
esportistes. Disposa d’una Unitat de l’Esport
que engloba les especialitats de cardiologia,
medicina esportiva, traumatologia, podologia,
nutrició, rehabilitació i una unitat específica de
lesions musculars.
El grup sanitari Creu Blanca, amb seu
central a Barcelona, és una empresa familiar
creada l’any 1950 amb la vocació d’oferir
una assistència mèdica personalitzada, de
qualitat i amb la tecnologia més avançada. El
grup compta amb dues clíniques (Barcelona
i Saragossa) i cinc centres de consulta i
diagnòstic, en els que s’atenen a més de
370.000 pacients anuals per un grup de 450
professionals sanitaris.

Què faig en cas d’accident?
1. Descarrega’t la declaració d’accident al
web de la FCT: http://fctennis.cat/protocoldaccident/.
2. Comunica el sinistre a AXA.
Telèfon 24h: 902 404 084. Recorda demanar
el número de sinistre.
3. Dirigeix-te al centre mèdic recomanat.
Creu Blanca és el Centre Mèdic Oficial de la
Federació Catalana de Tennis.
4. Per l’atenció a urgències i la primera visita
successiva a l’especialista, no cal autorització
prèvia d’AXA.
5. En cas d’accident
directament a la clínica.

greu,

dirigeix-te

Article
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LA IMPORTÀNCIA DE LES REVISIONS
PREVENTIVES EN ESPORTISTES
Saps si el teu cor està preparat
pel tennis?

Quina informació ens ofereix
cada exploració

Ens han ensenyat que fer esport és bo per la
nostra salut però poques vegades ens han
advertit dels perills de la combinació d’exercici
físic i una patologia del cor no diagnosticada.

Electrocardiograma
L’electrocardiograma és la representació
gràfica de l’activitat elèctrica del cor. Es
mesura mitjançant la col•locació d’uns
elèctrodes amb el pacient en repòs que
van units a l’electrocardiògraf a través
d’uns cables que reprodueixen cada batec
d’activitat elèctrica del cor. Serveix per
analitzar el ritme, regularitat dels batecs i la
grandària i posició de les aurícules i ventricles.
L’electrocardiograma pot detectar un infart
que hàgim patit amb anterioritat, bloquejos i
arrítmies. És una prova molt curta i indolora
apta per a qualsevol persona.

L’esport és la millor medicina, però si l’activitat
és massa intensa i existeix una patologia
cardíaca de base que no coneixem, es pot
desencadenar una situació fatal, arribant fins
i tot a produir-se la temuda “mort sobtada”.
Per aquest motiu la prevenció esdevé un
element fonamental de la pràctica esportiva
que s’ha de fer extensiu a qualsevol edat i
nivell esportiu. Tot esportista (nen, jove o adult;
amateur o professional) hauria de sotmetre’s
a una revisió esportiva abans de començar un
esport i seguir uns controls rutinaris posteriors
durant la seva vida esportiva, ja que el cos va
canviant i mai estem exempts que apareguin
problemes de salut.
Les revisions esportives serveixen per conèixer
la morfologia del cor i per saber com aquest
reacciona davant un esforç, com passa quan
practiquem esport. Un estudi en profunditat
permet descartar qualsevol patologia del cor
de tipus congènit o adquirit que pugui derivar
en conseqüències fatals.

Revisions cardíaques
als esportistes

dirigides

Depenent de l’edat i la intensitat amb la
qual es practica l’esport, l’especialista
indicarà les proves més adequades, però
en les revisions de base, les 3 proves que
s’indiquen són l’electrocardiograma,
l’ecocardiograma i la prova d’esforç.

Ecocardiograma
És una ecografia del cor que permet al
metge veure com el cor batega i bomba
sang. És una prova diagnòstica fonamental
perquè proporciona imatges en moviment del
cor. Serveix per detectar problemes en les
vàlvules o cavitats del cor i detectar defectes
cardíacs congènits d’abans del naixement. Si
l’esportista presenta símptomes com fatiga o
dolor al pit, l’ecografia del cor permetrà veure
si els símptomes provenen d’algun defecte
cardíac.
Prova d’esforç
La prova d’esforç és un procediment àmpliament
utilitzat en medicina esportiva per valorar la
reacció del cor davant un esforç o exercici real. Té
el mateix procediment que l’electrocardiograma
però amb la diferència que el pacient està sotmès
a un esforç per valorar l’activitat del seu cor en
el màxim de pulsacions. Els objectius essencials
de la prova d’esforç són la confirmació de
l’absència de malalties cardíaques i la capacitat
de fer exercici. Existeixen diversos tipus de
proves d’esforç que es realitzen segons el nivell
d’activitat física de l’esportista, això és, si és
professional o amateur:
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• Prova d’esforç bàsica: consisteix a
valorar la resposta de l’organisme mentre
l’esportista corre en una cinta o pedaleja en
una bicicleta estàtica.
• Prova d’esforç amb gasos: és un
tipus de prova on s’introdueixen sistemes
de mesura d’intercanvi de gasos respiratoris
i ventilació pulmonar. Permet avaluar la
resposta del sistema de transport d’oxigen i
del metabolisme energètic. Aquest tipus de
prova permet mesurar de forma objectiva la
capacitat funcional de l’individu.
• Prova d’esforç amb gasos i lactats:
la mesura dels nivells d’àcid làctic durant la
prova d’esforç ens permet conèixer la seva
concentració en sang, proporcionant-nos
informació sobre el metabolisme energètic
en diferents càrregues de treball. Amb
aquesta prova podem conèixer la potència
anaeròbica de l’esportista, necessària per
determinar les càrregues d’entrenament.

Acord de col·laboració entre
CreuBlanca i la FCT
CreuBlanca ha arribat a un acord de
col·laboració amb la FCT mitjançant el
qual tant els federats com els seus familiars
directes poden accedir a tots els serveis de
CreuBlanca amb un 20% de descompte.
És important que tots prenem consciència de
la importància de sotmetre’s a una revisió
cardíaca. De cor només en tenim un i l’hem
de cuidar.
Visita la nostra unitat de l’esport i
descobreix tot el que podem fer per tu:
https://www.creu-blanca.es/ofertaasistencial/deporte.html
- CreuBlanca amb l’esport -

No les corresponde la
etiqueta a los coches
con motor de gasolina
anteriores al 2000. no
cumplidores con Euro3
y los diésel anteriores al
año 2006 y no
cumplidores con Euro4
Los vehículos sin
etiqueta, pagarán
2€ al día por circular en

Barcelona

www.renovacion-vehiculo.rmotion.es
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PER A PODER ACCEDIR ALS SERVEIS I SUBVENCIONS FCT, CAL
QUE ELS CLUBS AFILIATS CERTIFIQUIN QUE COMPTEN AMB TOTA
L’ESCOLA DE TENNIS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA I AMB TOT
L’EQUIP TÈCNIC AMB LA FORMACIÓ I LLICÈNCIA CORRESPONENT
AIXÍ COM EL REGISTRE AL ROPEC.

VOLS GAUDIR
D’AQUESTS SERVEIS?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Pilar Cabrera Torres
Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93.428.53.53 (ext. 215)
serveisclubs@fctennis.cat
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Àrea de serveis a clubs

ÀREA DE SERVEI A CLUBS
IBI

SERVEI JURÍDIC

PROTECCIÓ DE DADES

SERVEI FISCAL
LABORAL I COMPTABLE

SERVEI SALVAMENT
I SOCORRISME

CARDIO PROTECCIÓ
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IL·LUMINACIÓ LED

ESTALVI ENERGÈTIC
AIGUA CALENTA

PISTES TENNIS PLATJA

PRÉSTEC MATERIAL
ESPORTIU

ACQUSTIC

EXHIBICIONS JUGADORS/ES

VOLS GAUDIR
D’AQUESTS SERVEIS?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Pilar Cabrera Torres
Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93.428.53.53 (ext. 215)
serveisclubs@fctennis.cat
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ESTALVI EN EL CÀNON DE
CONSUM D’AIGUA DEL TEU CLUB
L’objectiu essencial de l’Àrea de Serveis a
Clubs de la Federació Catalana de Tennis,
és poder oferir a tots els clubs afiliats valor
afegit en la gestió integral del club; assessorament esportiu, gestió d’instal·lacions, assessorament jurídic o d’estalvi energètic, entre
d’altres.
En aquest sentit i tal com ja us vàrem informar, des de la Federació Catalana de Tennis
hem mantingut diverses reunions amb l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA)
per determinar la forma d’abaratir el cànon
per consum dels clubs de tennis.
El subministrament cap als nostres clubs és
considerat industrial i té una un impost de
l’ACA total de 0,814€ per m3. Existeixen
però, opcions per a poder abaratir aquest
cànon i han de donar els següents condicionants:
• El consum total de l’any ha de ser d’un mínim de 7.000 m3.
• S’haurà de fer una segona xarxa de consum amb un comptador que mesuri el consum
sense càrrega de contaminació que és el de
reg de pistes de tennis, reg de gespa, arbres
plantes ornamentals i el consum d’aigua de
la piscina ( no vestuaris ni dutxes).
• La diferència entre el comptador general
d’entrada i l’indicat anteriorment, donarà el
consum d’aigües amb càrrega contaminant.
• Per poder optar a una reducció, la mesura
del comptador de consum sense càrrega contaminant, haurà de representar més de 7.000
m3 o mes del 50% del total de l’aigua consumida (sempre que el consum total superi els
7.000 m3).

A dia d’avui, tenim ja clubs que complint
aquests requisits i aplicant les mesures indicades per l’ACA, han començat ja a reduir
notablement les despeses mensuals del cànon
de l’aigua i han passat de pagar 0.814€ per
m3, a pagar-ne 0.4€. Amb la projecció de
reducció anual de despesa, el club obtindrà
un estalvi anual de 4.000€.
Un dels clubs que ja està obtenint aquest benefici, és el CE Mas Ram, presidit per Josep
Valls, qui és qui des de la FCT està liderant
aquest projecte per assessorar als clubs afiliats sobre les gestions a realitzar per poder
assolir aquest estalvi en el cànon d’aigua del
Club.
Si n’esteu interessats podeu contactar amb la
nostra oficina de Serveis a Clubs a través del
telèfon 938524227 o al a través del correu
electrònic serveisclubs@fctennis.cat.
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NOTÍCIES
39ena EDICIÓ DE LA DIADA
DEL TENNIS CATALÀ

Dissabte 30 de novembre, l’Acadèmia Sánchez-Casal va acollir la 39a edició de la
Diada del Tennis Català. Una Diada amb
presència de tota la família del Tennis Català:
directius, jugadors/es, tècnics/ques, àrbitres
i representants de les Institucions Públiques.
La Diada va ser presentada, un any més, per
Xavi Andreu.
Va iniciar-se amb els parlaments institucionals. Va obrir l’acte el President del CE Sánchez-Casal, Sergio Casal, que va agrair a la
Federació la confiança dipositada en el club
per celebrar aquest important esdeveniment.
A més a més, Casal va fer entrega al President de la FCT, Jordi Tamayo, d’un record
amb motiu del 20è aniversari del club. Seguidament, l’ex-Secretari General de l’Esport
i actual President d’ESI i de la Taula Assessora de l’Esport Català, Josep Maldonado, va
agrair a la Federació i al seu President la total
aposta i suport per l’esport inclusiu i va elogiar la tasca que està duent a terme la recentment constituïda Fundació del Tennis Català.
Per la seva banda, Miguel Díaz, President de
la RFET, ens va fer arribar les seves paraules
de força i reconeixement a la tasca realitzada
per la Junta Directiva de la FCT encapçalada
per Jordi Tamayo. Díaz també va destacar la
gran tasca que realitzen els clubs del tennis
català any rere any.

Jordi Sans, Director de la UFEC va posar en
valor a la Federació Catalana de Tennis, de
qui va destacar la seva força social, tant en
l’àmbit de clubs com en el de llicències federatives. Per la seva banda, el President de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo –
que va estar acompanyat en el seu parlament
per tots els membres de la Junta Directiva-,
va destacar l’actual situació de la federació,
que permet encarar amb optimisme el futur
de la federació després de gairebé tres anys
d’inesgotable treball per part de tot l’equip
directiu, així com de tots els professionals de
la casa. Tamayo també va voler destacar els
nous projectes en els quals treballa actualment
la federació amb l’objectiu de promocionar el
nostre esport i fer créixer la base de practicants del tennis a Catalunya. També ens va
acompanyar en la Diada el Diputat d’Esports
de la Diputació de Barcelona, David Escudé,
que va reiterar la seva felicitació a la Federació per la nova línia estratègica pensada per
a promocionar el tennis, en la qual la DIBA és
part activa amb el suport a l’Street Tennis. Va
concloure els parlaments el Secretari General
de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, que va refermar el compromís incondicional amb la Federació, va elogiar el seu equip
directiu per la capacitat de donar la volta a
la complicada situació econòmica i va valorar
la gran coordinació de treball diari entre les
dues institucions.
Durant el sopar, es va fer entrega dels Trofeus de Campions i Finalistes dels Campionats
de Catalunya 2019 en totes les categories,
però el moment més emotiu de la nit es va
viure amb el record que la FCT va tenir cap a
Andrés Gimeno, gran icona del tennis català
i que recentment ens va deixar. Alguns dels
seus amics presents en la Diada, com en Lis
Arilla, varen destacar la gran qualitat esportiva i humana d’Andrés Gimeno.
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CN LLEIDA, CT LLEIDA, CE MAS RAM I CT URGELL
PRIMERS CLUBS D’EXCEL·LÈNCIA DEL TENNIS CATALÀ
El passat mes de desembre, la Federació
Catalana de Tennis va otorgar les primeres
certificacions de Clubs d’Excel·lència. Recordem que aquesta distinció és atorgada
a tots aquells clubs que tinguin tota l’escola
juvenil federada, així com tot el seu equip
tècnic amb la formació corresponent i inscrits al Registre Oficial de Professionals de
l’Esport de Catalunya.
El CT Lleida i el CN Lleida varen rebre el
reconeixement aprofitant la tradicional trobada de Nadal entre la Federació Catalana
de Tennis i els representants dels clubs de
tennis de la província de Lleida. Jordi Tamayo, President de la FCT, va fer entrega
de les plaques de reconeixement a José Luis
Solans, President del CT Lleida i a Joan Escobar, vocal de Tennis del CN Lleida.
Per la seva banda, el CE Mas Ram va ser
reconegut durant la diada de presentació
anual de l’Escola de Tennis. Finalment, Jordi
Tamayo va fer entrega del reconeixement a
Josep Valls, President del CE Mas Ram.
Finalment, aquest passat mes de gener ha
estat el Club Tennis Urgell el club que ha
rebut el reconeixement com a Club d’Excel·lència del Tennis Català. Oscar Villaverde, nou President del Club, acompanyat
pels companys de la seva junta directiva
Toño Rubio i Laura Cabré, varen rebre la
placa de reconeixement de mans del President de la FCT, Jordi Tamayo.
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ACORD ENTRE LA FCT I ICAT
La Federació Catalana de Tennis i l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT)
han arribat a un acord de col·laboració pel
qual l’ICAT, oferirà assessorament jurídic als
clubs de la Província de Tarragona afiliats a la
Federació.
L’acord també contempla que, tots els col·legiats, podran obtenir descomptes en Estades
d’Estiu, activitats i promocions en els clubs que
s’adhereixin al conveni de col·laboració.
L’acte de signatura del conveni es va realitzat el
passat dijous 7 de novembre a la seu de l’ICAT
i va comptar amb la presència del President
de la FCT, Jordi Tamayo, i el Degà de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i president de l’Advocacia Catalana, Manel Albiac.

JORDI TAMAYO, NOU MEMBRE DEL COMITÈ
“FED CUP” DE LA ITF
El President de la Federació Catalana de Tennis,
Jordi Tamayo, va ser nomenat el passat dimecres
4 de desembre, com a nou membre del Comitè
de la FED CUP de la Federació Internacional de
Tennis (ITF).
Amb les darreres incorporacions al comitè, la
composició del mateix queda amb els següents
integrants:
El Comitè de la FED CUP té com a principals
objectius:
• Incrementar el nombre d’aficionats.
• Incrementar els ingressos de la competició.
• Garantir la participació de les millors
jugadores de cada estat.
• Promoure la participació del màxim nombre
d’estats.
• Garantir el suport de partners estratègics claus.
Les funcions del Comitè són les que s’estableixen
en el Reglament de la FED CUP:

• Gestionar els esdeveniments del Grup
Mundial, el Grup Mundial II, així com de les
diferents fases de grup.
• Administrar els fons econòmics de la
competició en el marc financer de la ITF.
• Utilitzar els fons econòmics per a despeses
necessàries i que siguin d’interès general de
la competició.
• Informar al Consell d’Administració sobre
totes les qüestions financeres.
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ACORD DE COL·LABORACIÓ FORMATIVA
ENTRE LA FCT I EAE
La Federació Catalana de Tennis, seguint la
seva ferma aposta per la formació i professionalització del conjunt del tennis català en
l’àmbit esportiu i de gestió, ha arribat a un
acord amb la prestigiosa escola de negocis
EAE Business School, gràcies al qual tota
la comunitat de federats i federades podran
accedir als diferents Màsters i Programes Superiors (modalitat on line i Blended), amb els
següents beneficis:
1. 42% de beca directa (places limitades).
2. Finançament sense interessos fins a 24 mesos.
3. Metodologia 100% flexible sense horaris.

En l’acte de signatura del conveni, han participat el Sr. Jordi Tamayo, President de la
Federació Catalana de Tennis així com Sr.
Orlando Rivero i Javier Corral, Director de
Relacions Públiques i Asesor Educatiu de EAE
respectivament.
Sobre EAE Business School EAE Business
School, amb més de 60 anys d’experiència
formant a directius i professionals, s’ha erigit com una de les escoles de negocis més
importants d’Espanya, especialitzada en formació empresarial i management. Primera
Escola de Negocis a Espanya que va desenvolupar les tres metodologies (presencial,
semipresencial i online) amb més de 80.000
alumnes formats en els seus dos Campus de
Madrid i Barcelona.
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ENS HA DEIXAT ANDRÉS GIMENO, UNA DE LES
GRANS ICONES DEL TENNIS CATALÀ
Un dels grans referents del tennis català,
Andrés Gimeno, va morir el passat dimecres
9 d’octubre a Barcelona a l’edat de 82 anys
després d’una llarga malaltia. Des de la FCT
vam voler expressar el nostre més sentit condol a la seva familia i amics.
Andrés Gimeno fou el primer català en conquerir un Grand Slam, concretament, Roland Garros l’any 1972. Prèviament, Gimeno ja havia assolit grans èxits esportius, com
el títol del Trofeu Compte de Godó (1960),
el campionat mundial de tennis en terra batuda (1966), el sotscampionat mundial en
pista coberta (1965) o arribant a la final de
l’Open d’Austràlia (1969).

Gimeno, que va arribar a ocupar el nº3 del
rànking professional, va ser també campió
d’Espanya en nombroses ocasions, tant en
individuals com en dobles.
Jordi Tamayo, en representació de tota la
família de la Federació Catalana de Tennis,
va voler transmetre l’enorme tristor per la
notícia; “ens deixa una gran icona del tennis català. Fou tot un referent a les pistes,
mirall dels qui estimem aquest esport i mestre per a tots”.
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PROMOCIÓ PRIMERA LLICÈNCIA ABSOLUTA I
SÈNIOR PELS SOCIS DELS CLUBS AFILIATS A LA
FCT
on participen tots els campions i campiones dels Campionats Socials organitzats
pels clubs del Tennis Català.

Totes aquestes competicions
s’han celebrat en clubs afiliats
a la Federació amb l’objectiu de potenciar el tennis als
clubs i generar-los noves vies
d’ingressos.

Una de les prioritats de la
Federació Catalana de Tennis és incrementar la base de
practicants, així com generar
competicions adaptades a
tots els nivells i amb un caire
més lúdic. Durant els darrers
dos anys, des de la Federació
hem treballat en aquesta línia
i hem creat noves competicions com la Copa Catalunya
Sènior, el Circuit Play Tennis
Amateur, el Circuit Unitennis
o els Campionats de Catalunya de Mares, Pares, Fills
i Filles. Una de les darreres
competicions
organitzades
ha estat el Màster Català dels
Campionats Socials de Clubs,

Després de la bona acollida
obtinguda pels clubs organitzadors i pels participants,
volem continuar apostant
en aquesta línia. Per aquest
motiu, amb l’objectiu d’incrementar la base de practicants
de les diferents competicions
que organitzen els clubs, des
de la Federació engeguem
una nova promoció destinada a tots els vostres socis i
sòcies majors de 18 anys que
mai hagin tingut llicència
federativa i que, d’aquesta
manera, puguin tenir l’oportunitat de competir en els tornejos federats que organitzen
els clubs durant l’any. Així
doncs, realitzarem una bonificació especial de 39€ i, per
tant, aquesta primera llicència absoluta i sènior tindrà
un preu promocional de 20€
durant el primer any i serà
vàlida fins al 30 de setembre
de 2020. Només es podrà
tramitar via club fins al 15 de
febrer de 2020.

Avantatges Llicència FCT
• Habilita el titular a participar en competicions oficials
d’àmbit català i estatal,
així com en activitats promocionals federatives com
el Campionat de Catalunya de Mares, Pares, Filles
i Fills, el Circuit Amateur o
la Lliga Supertennis, entre
d’altres.
• Llicència homologada per
la RFET amb accés al rànquing estatal.
• Assegurança d’accidents
esportius amb AXA.
• Assegurança de responsabilitat civil entre federats
amb AXA.
• App i web exclusiu per a
federats.
• Descompte en la compra
d’entrades i abonaments
pel Torneig Comte de
Godó.
• Descompte amb Patrocinadors FCT amb contracte en
vigor.
- Creu Blanca
- Rmotion
- Wala
- Estudi Esteve
• Certificats esportius.
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NOTÍCIES
CATALUNYA, CAMPIONA D’ESPANYA INFANTIL
FEMENÍ PER COMUNITATS
Les instal·lacions d’Equelite (Villena), seu de l’Acadèmia Juan Carlos Ferrero, varen acollir del
11 al 15 d’octubre el Campionat d’Espanya infantil per comunitats autònomes. La selecció catalana, capitanejada per Fran Medina i Ivan Ortiz, estava composada pels següents jugadors
i jugadores: Nico Rating (RCTB1899), Àlex Izquierdo (CT Cabrils), Kenneth Rabinad (CT Vic),
Raquel Caballero (CT de la Salut), Anna Ortiz (CT Tarragona) i Alice Ferlito (Sánchez-Casal).
L’equip masculí va caure en la ronda de vuitens de final davant la Comunitat Valenciana,
mentre que en el quadre femení, Catalunya es va proclamar campiona, superant en la final a
la Comunitat Valenciana per 2/0, després que Raquel Caballero i Anna Ortiz guanyessin els
dos partits individuals. Prèviament, Catalunya havia superat a Canàries, Galícia i Astúries per
idèntic resultat.
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NOTÍCIES
RCTB1899 I CT BARCINO, CAMPIONS DE
CATALUNYA ABSOLUTS PER EQUIPS
El Cercle Sabadellès 1856 va acollir del 27
al 30 de novembre, el Campionat de Catalunya absolut per equips. En el quadre masculí,
RCTB1899, RC Polo, CT Barcino, Cercle Sabadellès 1856, CT Girona, CT Manresa i CT
Vilanova, varen ser els equips participants.
La final la varen disputar el primer cap de
sèrie i principal favorit, el CT Barcino, amb el
club amfitrió, el Cercle Sabadellès 1856, que
aconseguia arribar a la final de Campionat
de Catalunya absolut per equips per primera
vegada. La final es va resoldre per 4/3 per al
CT Barcino en el tiebreak del partit decisiu de
dobles que varen disputar Durasovic/Llamas
(Cercle Sabadellès) VS Trungelliti/Samper
(CT Barcino), amb victòria per als Barcelonins
per 3/6 6/4 5/10.
Per la seva banda, en el quadre femení varen
participar el CT Barcino, RCTB1899, RC Polo,
Cercle Sabadellès 1856 i el Club de Tennis
Reus Monterols. La final la van disputar els

dos principals favorits al títol, el RCTB1899 i
el CT Barcino, amb victòria pel RCTB1899 per
3/1. Julia Payola, Ane Mintegi i Marta Custic
varen aconseguir la victòria en els seus partits
per donar el tres punts al RCTB1899.
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NOTÍCIES
DOBLET DEL RCTB1899
EN EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA PER
EQUIPS JÚNIOR OR
El passat 19 de gener, es varen disputar les
primeres finals dels Campionats de Catalunya per equips de club. En aquest cas, les
finals de categoria júnior masculí i femení
Or, amb doblet pel Reial Club de Tennis Barcelona 1899.
En el quadre masculí, la final la varen disputar el RCTB1899 i el CE Laietà, que va
ser amfitrió de la mateixa. Tots dos equips,
arribaven a la gran final després de superar
al CT Tarragona i al CT Barcino respectivament. La final es va resoldre a favor del
RCTB1899 en el 7è i definitiu partit de dobles. El resultat global de la final va ser de
4/3.
Per la seva banda, la final femenina la varen
disputar el RCTB1899 i al CT Barcino, amb
victòria per 3/2 i títol pel RCTB1899. En semifinals, el CT Barcino havia superat al CT
Andrés Gimeno, mentre que el RCTB1899
superava al CE Laietà.

FINALS CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR
PER EQUIPS ARGENT I BRONZE
Els passats 25 i 26 de gener, es varen disputar
les finals masculina i femenina del Campionat
de Catalunya júnior per equips de club en
categoria argent, així com la final masculina
en categoria bronze.
En el quadre femení de la categoria argent,
varen disputar les finals el Club Natació
Lleida i el Club Tennis Mataró, amb victòria i
títol per les lleidatanes, que varen superar les

mataronines per 4/1. Per la seva banda, en
el quadre masculí es va proclamar campió el
Club Tennis Sabadell, que va superar al Cercle
Sabadellès per un total de 5/2.
En el quadre masculí de la categoria bronze, el
campió va ser el Club Tennis Andrés Gimeno,
que va superar al Club Tennis Urgell per 4/1.
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NOTÍCIES
QUICO TUR GUANYA EL XXIX CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE TENNIS EN CADIRA DE RODES
OPEN NACIONAL IN-BEST-ERS

El tennista barceloní Quico Tur s’ha imposat
en la final del XXIX Campionat de Catalunya
Tennis en Cadira de Rodes Open Nacional
IN-BEST-ERS de la Federació Catalana de
Tennis celebrat el passat mes de Setembre a
les emblemàtiques instal·lacions del Centre
Municipal de Tennis Vall d’Hebron.

Prèviament al lliurament de trofeus, es va
rendir un sentit homenatge al tenista Emilio
Herrerias, mort el passat mes de juny, i a la
família del qual l’Escola de Tennis Adaptat
del Vallès Athc i la Fundació del Tennis Català van fer entrega d’una placa en memòria
del malaurat jugador.

Tur ha superat al també català Francesc Prat
per un contundent 6-1 6-2. Aquesta ha estat
la seva novena final de l’any, set d’elles en
el Circuit Internacional i agafant així el relleu de Martin de la Puente, guanyador de
l’any passat. Francesc Prat accedia, per primera vegada a la final després de vèncer
el madrileny Jorge Iglesias 6/7 (4) 6/4 6/3
en un partit molt igualat i decidit a darrera
hora. En la final de consolació, José Coronado es va imposar al basc Patxi Fadrique per
6/4 3/6 10/7.

A l’acte de lliurament de premis, coordinat
per la Directora de Tennis Inclusiu de la Fundació del Tennis Inclusiu, Marina Bronchales, van participar el President de la FCT,
Jordi Tamayo, i el Conseller Delegat de l’empresa In-best-ers, principal patrocinador del
projecte, Javier Gamero. Tamayo va manifestar la seva satisfacció pel fet que la Federació “segueixi impulsant a través de la
Fundació, l’esport com a eina inclusiva, ja
que ha estat una tradició ben arrelada al sí
de entitat des de sempre, i així seguirà”. Al
mateix temps va revelar que “el Campionat
de Catalunya de Tennis en Cadira de Rodes
es portarà a terme l’any vinent al Cercle Sabadellès 1856”.

Pel que fa als dobles, la parella Iglesias /
Prat van aconseguir la victòria en la final
contra la parella formada per José Coronado i Juan José Rodríguez.
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NOTÍCIES
ÈXIT DEL 2n CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
SELECCIONS PROVINCIALS

El Club Tennis Llafranc, va
acollir el passat 28 i 29 de
setembre, el 2n Campionat
de Catalunya de Seleccions
Provincials de tennis amb la
presència de 64 dels millors
jugadors i jugadores catalans
en les categories d’aleví i infantil.
El torneig, emmarcat dins el
Programa de Tecnificació i Seguiment de l’Àrea Esportiva de
la Federació Catalana de Tennis, té com a principal objectiu
continuar amb el seguiment i
evolució formativa de manera continuada dels jugadors i
jugadores, però des del punt
de vista de la competició. A
més a més, el torneig presenta com a principal al·licient,
que els jugadors i jugadores
competeixen representant a la
seva província, fet que li dona
un important caràcter emotiu
a la competició.

El Campionat de Catalunya
de Seleccions Provincials va
iniciar-se dissabte 28 de setembre amb la celebració de
les semifinals, tant en categoria aleví com infantil. En la
categoria aleví, la Selecció
de Tarragona va superar a la
Selecció de Girona per 4/3,
mentre que en l’altra semifinal,
la Selecció de Barcelona superava a la de Lleida per idèntic
resultat. Per la seva banda, en
la categoria infantil, victòria
de la Selecció de Barcelona
per 6/1 davant Girona i victòria de Tarragona davant la
Selecció de Lleida també per
6/1.
Diumenge a les 09.00h donaven inici les finals, que enfrontaven a la Selecció de
Barcelona i a la Selecció de
Tarragona en ambdues categories, amb victòria i títol pels
barcelonins en la categoria
aleví i en infantil. En la lluita
pel 3r i4t lloc, la Selecció de

Lleida va superar a la de Girona en totes dues categories.
L’acte de cloenda del Campionat de Catalunya de Seleccions Provincials, va comptar amb la presència d’Isidre
Tenas, Regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Palafrugell,
Jordi Masquef, Diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Dani Cornudella, membre
de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis,
Jordi Cumellas, Vicepresident
Econòmic de la Federació Catalana de Tennis i President
de CT Llafranc i Jordi Tamayo, President de la Federació
Catalana de Tennis. Per a
Jordi Tamayo, “la celebració
d’aquest tipus de competició
és un gran estímul per als jugadors i jugadores, que tenen
l’oportunitat d’enfrontar-se als
millors de la seva categoria
amb el gran al·licient de defensar els “colors” de la seva
província”.
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NOTÍCIES
EL CT BARCINO, CAMPIÓ DE CATALUNYA
BENJAMÍ PER EQUIPS
El CT Barcino es va proclamar Campió de Catalunya Benjamí en categoria masculina i femenina
el passat 30 de Novembre, després de superar en les respectives finals, ambdues per 3-1, al
CTN Sant Cugat i al Real Club de Polo.

L’equip masculí està format per Harry Baxter, Etienne de Miguel, Aleix Galindo, Lucas
Matute i Adrià Velázquez, amb Oriol Salvaña com a Capità.

El femení l’integren Irene de Rueda, Olivia
Poinsot, Carla Vázquez i Maria Vidal, amb
Constanza Tempone com a Capitana.

EL CLUB TENNIS TARRAGONA, CAMPIÓ DE LA
COPA GENERALITAT EN CATEGORIA INFANTIL
El diumenge 28 d’octubre es varen
celebrar les finals del Trofeu Generalitat en categoria infantil; unes
finals que enfrontaven al Club Tennis Vic i al Club Tennis Tarragona,
4rt i 3r caps de sèrie del torneig
respectivament.
En les semifinals, el CT Tarragona havia superat al primer cap de sèrie, el
CT Barcino, per un ajustat 3/2. Per
la seva banda, el CT Vic superava al
CT Mataró per idèntic resultat. En la
final, celebrada a les instal·lacions
del CT Vic, el CT Tarragona superava als vigatans per aconseguir el
Trofeu Generalitat infantil.
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NOTÍCIES
EL CT BARCINO, CAMPIÓ DEL TROFEU
GENERALITAT EN CATEGORIA ALEVÍ I CADET
El Club Tennis Barcino, s’ha proclamat campió del Trofeu Generalitat 2019 en les categories aleví i cadet. El torneig, que es celebra en la modalitat de dobles mixtes per
equips de club, és un dels de referència del
tennis català.

En la categoria aleví, l’equip del CT Barcino va superar en la final al CT Vic per 3/2,
mentre que en categoria cadet, el mateix CT
Barcino es proclamava campió superant al
CTN Sant Cugat per 4/1.
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NOTÍCIES
CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
SÈNIOR AL RC POLO
El Real Club de Polo ha acollit del 16 al 29 de setembre, els Campionats de Catalunya Sènior
individuals i dobles.
QUADRE D’HONOR SÈNIOR “5” I DOBLES
Sènior +35 masculí
Finalista: Jaume Santó
Campió: Robert López
Sènior +45 masculí
Finalista: Oriol Molina
Campió: Xavier Prat
Sènior +55 masculí
Finalista: Jaume Canela
Campió: Javier Moreno
Sènior +65 masculí
Finalista: Paco Agustí
Campió: Joan Margets
Sènior +75 masculí
Finalista: Vicente Sanchís
Campió: Jaume Beltran
Sènior +85 masculí
Finalista: Manuel Lobo
Campió: Jaume Furió

QUADRE D’HONOR SÈNIOR “0”
Sènior +30 masculí
Finalista: Roberto López
Campió: Jaume Santo
Sènior +40 masculí
Finalista: Pol López
Campió: Guillem Vizcaino
Sènior +50 masculí
Finalista: François Lehner
Campió: Jesús Almarza
Sènior +60 masculí
Finalista: Jaume Arrese
Campió: Guillermo Cavanillas
Sènior +70 masculí
Finalista: Gregorio Álvarez
Campió: Esteve Arcabell

Sènior +45 femení
Finalista: M.Victoria Puigjaner
Campiona: Anna Sitjar
Sènior +55 femení
Finalista: Belén Oria
Campiona: Magda Gual
Sènior +30 dobles masculí
Finalistes: Rubén Hornos i Javier Olivares
Campions: Raúl Mejías i Carles Reixach
Sènior +50 dobles masculí
Finalistes: Lluís Matas i Eduard Insenser
Campions: Joan Llanos i Javier Parcerisas
Sènior +60 dobles masculí
Finalistes: Germán Navarro i Jorge Morera
Campions: Jaime Arrese i David Robres
Sènior +45 dobles femení
Finalistes: M.Teresa Faura i Angels Esteve
Campiones:Sacra Morejon i Marta Pérez
Sènior dobles mixtes
Finalistes: Carolina Cortadellas i Jaime Arrese
Campions: Francisco Rocamora i Nathalie Freixes
Sènior +30 femení
Finalista: Gabriela Korolczuk
Campiona: Laia Grau
Sènior +40 femení
Finalista: Susana Amela
Campiona: Sònia Roig
Sènior +50 femení
Finalista: Cristina Mauri
Campiona: Montserrat Benedicto
Sènior +60 femení
Finalista: Rosa Togores
Campiona: Maria Lluïsa Reixach
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NOTÍCIES
FINALITZA EL MÀSTER DE LA COPA CATALUNYA
El passat dissabte 28 de desembre, el CM
Tennis Vall Hebron va acollir les finals del
Màster de la primera edició de la Copa Catalunya de Tennis, una Copa nascuda amb
l’objectiu d’homogeneïtzar la competició juvenil a tot el territori català.

primer torn de la jornada, varen ser les de
la categoria cadet, amb victòria de Carlota
Verdú (CTN Sant Cugat) sobre Carlota Farrés (CT Vic) per 76(2) 62 i per Hugo Abril
(CT Barcino), que superava a Roger Peláez
(Top Tenn) per un doble 61.

Les finals del Màster d’aquesta primera edició de la Copa Catalunya, varen donar inici
a les 10:30h del matí amb la celebració dels
partits de les categories benjamí femení, aleví masculí i femení, així com cadet masculí i
femení.

A les 12.00h donava inici el segon torn de
les finals, amb les categories benjamí masculí, júnior masculí i infantil masculí i femení. En
la categoria infantil femení, títol per la tennista del CT Vic Jana Rovira, superant en la final a Taisia Bolsova (CT Llafranc) per 64 62,
mentre que en la categoria infantil masculí,
Adrián Vázquez (CT Barcino) es proclamava
campió superant a Daniel Chicano (GEiEG)
63 61. En la categoria benjamí maculí, victòria per Adrià Velázquez (CT Barcino) sobre Nicolau Canas (Nou Tennis Belulla) per
54(5) 45(0) (10-3). Finalment, en la categoria júnior masculí, victòria per Marçal Miret
(CT Barcino) sobre Noah Regas (CT Girona)
per 76(6) 64.

En la categoria benjamí femení, la campiona va ser Maria Pardo (CT Lleida), que va
superar en la final a la tennista del CT Lloret,
Anna Calatrava, per un doble 4/0. Per la
seva banda, en la categoria aleví, la victòria
fou per Adrià Franco i Meritxell Teixidó, del
CT Lleida. Franco va supera a Edgar López
(CE Mas Ram) per 36 62 (10/2) mentre que
Teixidó superava a Alejandra Subias (CT Girona) per 61 63. Les dues darreres finals del
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NOTÍCIES
RECONEIXEMENT ALS CAMPIONS, CAMPIONES
I FINALISTES DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
JUVENILS 2019
La Federació Catalana de Tennis (FCT) va celebrar l’acte de reconeixement a les campiones,
campions i finalistes dels Campionats de Catalunya 2019. Encapçalat pel President Jordi Tamayo, va comptar amb la presència, a més de
tots els premiats, pares, mares, tècnics i representants institucionals dels clubs, de la millor tennista catalana del moment, Paula Badosa (TOP
100 del rànquing mundial), i del seu entrenador,
Xavier Budó. Prèviament al lliurament ja tradicional del pòster personalitzat com a mostra
dels resultats aconseguits enguany, el reconegut
periodista d’esports de l’Agència EFE, Ginés
Muñoz, va moderar un interessant i enriquidor
col·loqui entre ambdós i el públic assistent.
D’altra banda, i per primera vegada, la Federació va premiar a Carlota Vila, del CT Vic i a
Álvaro García, del RCTB1899, com a Campions
en la nova categoria de Valors. Aquesta, entre
altres coses, destaca els tennistes que durant els
Campionats de Catalunya han mostrat, segons
valoració dels seus companys, millor actitud respecte als adversaris (quan es guanya i quan es
perd), el compliment del reglament, la puntualitat i l’esforç continuat de millora i superació personal –competitiva però també humana-.
Jordi Tamayo, President de la FCT, va obrir l’acte felicitant als jugadors i jugadores pels èxits
esportius aconseguits, però incidint en “la importància del factor humà aplicat en l’àmbit de
l’esport”, cosa que van certificar posteriorment
en la seva participació tant Xavier Budó com
Paula Badosa.

Xavier Budó va confirmar posteriorment aquestes dades explicant que en el món de l’esport
la qüestió mental encara està massa oblidada,
“sobretot si tenim en compte que representa el
80 per cent, o més, dels resultats finals en competició”. També Paula Badosa es va referir a
aquesta qüestió posant de manifest el seu particular, però decisiu, canvi professional que ha
pogut fer aquest darrer any “en ser capaç de
prioritzar la part emocional i mental per sobre
de la part tècnica i tàctica. Naturalment també
és essencial aquesta -va afegir- però no pot passar mai per davant en un esport com el tennis en
què un fa dos partits paral·lels dins d’un mateix:
contra el seu adversari i contra els seus dubtes
i alts i baixos”. “Saber gestionar aquest doble
diàleg intern -va concloure- és la clau per fer un
bon partit (…) es guanyi o es perdi”.
L’acte va finalitzar amb el lliurament a tots els
jugadors i jugadores del pòster personalitzat i
un aperitiu a la sala adjacent al Museu.
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NOTÍCIES
CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
MARES, PARES, FILLS I FILLES
El passat dissabte 16 de novembre, es va disputar les finals del Campionat de Catalunya
pares/mares i fills/filles, al CT Andrés Gimeno.
La competició es va dur a terme en dues jornades, on tots els participants van disputar un
mínim de dos partits, gràcies a les consolacions
que s’han fet en totes les categories. El caràcter lúdic de la competició, va permetre un gran
ambient festiu on tothom va poder gaudir d’un
welcome pack i d’un esdeveniment únic on els
pares i mares van jugar amb els seus fills i filles.
Gairebé 100 parelles es varen apuntar al torneig, amb participants de clubs de les quatre
províncies catalanes.
El gran èxit d’inscripció va fer que es fessin les
següents proves, amb els següents resultats:
Benjamí de primer any:
Campions/es: Otger Parra i Sergi Parra
Finalistes: Victor Duarte i Alex Duarte
Campions/es Consolació:
Marina Quintero i Mariana Quintero
Finalistes Consolació: Miquel Ruz i Manel Ruz
Benjamí de segon any:
Campions/es: Carla Sanchez i Carlos Sanchez
Finalistes: Ur Artero i Rafael Artero
Campions/es Consolació:
Nacho Herrero i Antonio Herrero
Finalistes Consolació:
Aniol Sabaté i Mario Sabaté
Aleví de primer any:
Campions/es: Ruben Jimenez i Diego Jimenez
Finalistes: Banu Malak i Ofuk Malak
Campions/es Consolació:
Natàlia Marcet i Manel Marcet
Finalistes Consolació: P
ietro Fiorani i Lorenzo Fiorani
Aleví de segon any:
Campions/es: Ivet Sala i Carles Sala
Finalistes: Mikel Ordoñez i Gustavo Ordoñez
Campions/es Consolació:
Vladimir Benilan i Ivan Benilan
Finalistes Consolació: Pol Pujals i Montse Trilla

Infantil:
Campions/es: Ivet Prat i Xavier Prat
Finalistes: Hector Molà i Francesc Molà
Campions/es Consolació:
Anna Rossinés i Albert Rossinés
Finalistes Consolació:
Maria Colomer i Álvaro Colomer
Cadet:
Campions/es: Pere Rovira i Xavier Rovira
Finalistes: Pau Gómez i Antonio Gómez
Campions/es Consolació:
Ramon Miralbell i Pere Anton Miralbell
Finalistes Consolació:
Joan Portero i Òscar Portero
Junior:
Campions/es: Carlos Salas i Carlos Salas
Finalistes: Víctor Martínez i Antonio Martínez
Campions/es Consolació:
Robin Descamps i Mathieu Descamps
Finalistes Consolació:
Albert de Dios i Gregori de Dios
Sènior:
Campions/es: Sergi Ventura i Jordi Ventura
Finalistes: Jordi González i José González
Campions/es Consolació:
Adrià Vallejo i Lidia Ferrer
Finalistes Consolació: Xavier Abad i Xavi Abad
La jornada va concloure amb l’entrega de premis a tots els campions i finalistes i amb una
foto conjunta que mostra el gran ambient viscut durant les dues jornades de competició.
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NOTÍCIES
CELEBRAT EL MÀSTER CATALÀ DELS
CAMPIONATS SOCIALS DE CLUBS
Seguint amb l’objectiu de potenciar el tennis sènior, la FCT ha posat en marxa aquest 2019, el Màster
dels socials sèniors federats dels diferents clubs de Catalunya. El RCT Barcelona 1899 va ser la seu
de la primera edició d’aquest Màster. La competició va tenir lloc entre tots els campions i campiones
de les diferents categories disputades en els clubs catalans, podent gaudir durant tota la competició
d’un alt nivell de tennis.
El passat diumenge 17 de novembre es varen celebrar totes les finals simultàniament, amb una gran
expectació donat el nivell dels/de les tennistes. La jornada va concloure amb l’entrega de premis a tots
els campions i finalistes i un pica-pica al qual tots els participants varen estar convidats.
Els/les campions/es i finalistes van ser els/les següents:
Categoria +30 Masculí:
Campió: Alex Bulbena
Finalista: Josep Mª Gruas

Categoria +50 masculí:
Campió: François Lehner
Finalista: Carlos Rodriguez

Categoria +40 Femení:
Campiona: Sònia Roig
Finalista: Lara Grau

Categoria +60 masculí:
Campió: Victor Bosch
Finalista: F. Xavier Montoliu

Categoria +40 masculí:
Campió: Ignacio Franco
Finalista: Maurice Aymard

Aquesta és la primera de moltes edicions, i seguirem treballant per donar valor afegit al tennis
sènior, tot oferint a tots els practicants atractives
competicions com aquesta.
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NOTÍCIES
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
FUNDACIÓ DEL TENNIS CATALÀ I
LA FUNDACIÓ TOMMY ROBREDO
La Fundació del Tennis Català i la Fundació
Tommy Robredo han arribat a un acord de
col·laboració per a fomentar i promoure el tennis entre col·lectius de persones amb diversitat
funcional i persones amb risc d’exclusió social,
com a medi de motivació, superació, integració
i sensibilització social arreu del territori català.
Amb el citat acord, ambdues entitats organitzaran conjuntament diferents activitats, com
jornades de sensibilització, tallers de rehabilitació o tallers de motivació, superació i integració social. Tots ells amb el tennis com a element
conductor.
L’acte de signatura del conveni va comptar
amb la presència de Tommy Robredo, President
de la Fundació que duu el seu nom i de Jordi
Tamayo, President de la Fundació del Tennis
Català. Robredo va destacar que “l’acord ens
permetrà anar de la mà d’una entitat pionera
en el tennis inclusiu i que compta amb gran
experiència en la implantació de tallers i jornades formatives”. Per la seva banda, Tamayo
va voler destacar que “l’aliança amb una de
les entitats que més aposta i més creu en el tennis com a eina inclusiva ens permetrà arribar
arreu del territori i donar a conèixer el tennis
com a eina de superació, motivació i integració”.

Calendari Copa Catalunya 2020
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CALENDARI COPA CATALUNYA‘20
Ja és oficial el calendari de la Copa Catalunya 2020, en categoria sènior i en categories juvenils.
En categories sènior, destacar que aquesta temporada el Campionat de Catalunya Sènior “0” es
celebrarà el mes de març al Real Club de Polo de Barcelona, entre les proves 1 i 2 de la Copa
Catalunya. El Campionat de Catalunya Sènior “5”, que també es celebrarà al Real Club de Polo,
tindrà lloc al mes de setembre.
Les diferents proves de la Copa Catalunya ja estan publicades al portal de competició de la FCT,
a través del qual podreu realitzar la vostra inscripció.

COPA CATALUNYA
GIRONA

COPA CATALUNYA
TARRAGONA

Prova 1

Prova 1

(juvenil)

CT GIRONA, del 18 de gener al 16 de febrer.

Prova 2

CT FIGUERES, del 29 de febrer al 29 de març.

Prova 3

CT D’ARO, del 9 de maig al 7 de juny.

Prova 4

Campionat Provincial benjamí al GEIEG, del
26 de setembre al 25 d’octubre.
Campionat Provincial aleví al CT BLANES,
del 3 al 25 d’octubre.
Campionat Provincial infantil al TOPTEN, del
26 de setembre al 25 d’octubre.
Campionat Provincial cadet i júnior a MAS
SOLÀ, del 3 al 25 d’octubre.

Màster Provincial

CT LLAFRANC , del 21 al 29 de novembre.

(juvenil i absolut)

Open de Reis del CT Tarragona, de l’1 al 5
de gener.

Prova 2

CT Reus Monterols, del 25 de gener al 23 de
febrer.

Prova 3

CST Cunit, del 15 de febrer al 8 de març.

Prova 4

Gimnàstic de Tarragona, del 4 al 12 d’abril.

Prova 5

CAMPIONATS PROVINCIALS
CT Barà, del 5 al 24 de maig.

Prova 6

Reus Deportiu, del 3 al 25 d’octubre.

Màster Provincial

Del 21 al 29 de novembre. Seu per determinar.
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CALENDARI COPA CATALUNYA‘20
COPA CATALUNYA
LLEIDA

COPA CATALUNYA
BARCELONA

Prova 1

Prova 1

Categories juvenils, de l’25 de gener al 8 de març.
Absolut i sènior, del 7 de març al 26 d’abril.

Prova 2

(juvenil, absolut i sènior)

CN Lleida

Prova 2

CT Lleida
Categories juvenils, del 22 de febrer al 19 d’abril.
Absolut i sènior, de l’1 de febrer al 8 de març.

Prova 3

CT Urgell
Totes les categories del 25 d’abril al 4 de juny.

Prova 4

CT Mollerussa
Benjamí, absolut i sènior, del 23 de maig al 19 de
juliol.

Prova 5

Sícoris Club
Totes les categories, del 12 de setembre al 25
d’octubre.

Màster Provincial

Del 20 al 22 i del 27 al 29 de novembre.

(juvenil)

CT Andrés Gimeno, del 18 de gener al 16
de febrer.

CE Sánchez-Casal, del 22 de febrer al 22 de
març.

Prova 3

Cercle Sabadellès, del 28 de març al 10 de
maig.

Prova 4

Real Club de Polo, del 16 de maig al 14 de
juny.

Prova 5

Set Ball, del 26 de setembre al 25 d’octubre.

Màster Provincial

Pendent determinar seu i data.

Calendari Copa Catalunya 2020

CALENDARI COPA CATALUNYA‘20
COPA CATALUNYA SÈNIOR PROVÍNCIA
DE BARCELONA
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
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EL CT MOLLERUSSA INAUGURA
LES NOVES PISTES DE TENNIS
El passat diumenge 27 d’octubre, el Club de Tennis
Mollerussa va inaugurar oficialment les noves pistes
de tennis. Durant l’acte, es varen realitzar diverses
activitats dirigides als nens i nenes de l’escola, així
com un partit d’exhibició entre el tennista del Tennis Lleida Dani Martínez i el del Club Tennis Natació Sant Cugat, Fran Gal. L’acte va comptar amb
la presència de diversos presidents de clubs de la
província de Lleida, així com de la del Delegat de la
FCT a Lleida, Jose Luis Solans Pueyo.

CT LLEIDA, CN LLEIDA I CT URGELL, CLUBS
D’EXCEL·LÈNCIA DEL TENNIS CATALÀ
El passat dijous 12 de desembre es va celebrar
la tradicional trobada de Nadal entre la Federació Catalana de Tennis i els representants
dels clubs de tennis de la província de Lleida.
La trobada va tenir com a amfitrions a Jordi Tamayo, President de la Federació Catalana de
Tennis, i a José Luis Solans, Delegat Territorial
de la federació a la província. Com és habitual, la trobada va servir per parlar sobre els
diferents projectes i activitats que organitzen la
federació i els clubs, així com per plantejar reptes de futur. Durant la trobada, la Federació va
reconèixer al Club Tennis Lleida i al Club Natació Lleida com els primers Clubs d’Excel·lència del Tennis Català. Recordem que aquesta
distinció és atorgada a tots aquells clubs que
tinguin tota l’escola juvenil federada, així com
tot el seu equip tècnic amb la formació corresponent i inscrits al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport de Catalunya.
Per altra banda, aquest passat mes de gener
ha estat el Club Tennis Urgell el club que ha
rebut el reconeixement com a Club d’Excel·lèn-

cia del Tennis Català. Oscar Villaverde, nou
President del Club, acompanyat pels companys de la seva junta directiva Toño Rubio i Laura
Cabré, varen rebre la placa de reconeixement
de mans del President de la FCT, Jordi Tamayo.

Notícies delegacions Territorials
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
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CELEBRADA LA DESENA
EDICIÓ DEL MÀSTER PROVINCIAL
Les pistes del Club Tennis Lleida varen ser l’escenari de la desena edició del Màster Provincial de Tennis,
que des d’aquest any 2019 s’anomena Màster Copa Catalunya de la província de Lleida. Aquesta desena edició del màster s’ha celebrat en totes les categories juvenils, així com en categoria absolut, sènior
+35, sènior +45 i en cadira de rodes. El Màster Copa Catalunya de la província de Lleida el disputen
els millors tennistes de cada categoria en funció dels punts obtinguts en les proves puntuables del Circuit
celebrat al llarg de tot l’any en diferents clubs de la província.
MÀSTER COPA CATALUNYA LLEIDA
Benjamí femení
Maria Pardo a Paula Capdevila 41 40

Cadet femení
Paula Arcarons a Cristina Moragas 61 61

Benjamí masculí
Martí Franco a Álvaro Garcia 42 40

Cadet masculí
Albert Modol a Carles Solana 64 64

Aleví femení
Meritxell Teixidó a Cèlia Torrelles 60 62

Júnior masculí
Aleix Gaya a Raúl Galiano 60 76(5)

Aleví masculí
Jordi González a Nil Rúbio 64 61

Absolut masculí
Pablo Irigaray a David Cors 64 60

Infantil femení
Elena Noguero a Rocio Roig 63 75

Sènior +35 masculí
Josep Ma Gruas a Jordi Castelló 76(5) 26 10/7

Infantil masculí
Alex Oran a Nil Jimenez 60 61

Sènior +45 masculí
Ignacio Franco a Josep Talavera (retirada)
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
T A R R A G O N A

CELEBRATS ELS CAMPIONATS PROVINCIALS
TARRAGONA 2019
QUADRE D’HONOR
CAMPIONATS PROVINCIALS JUVENILS
BENJAMÍ FEMENÍ
Alexia Gibert (CEE Constantí) a Marta Català
(CT Reus Monterols) wo lesió

JÚNIOR MASCULÍ
Mario Ruz (CT Reus Monterols) a Josep Freixas
(C Reus Deportiu) 63 64

BENJAMÍ MASCULÍ
Ian Barroeta (CT Serramar) a Hernan Monte
(Tennis TDB) 42 53

DOBLES BENJAMÍ FEMENÍ
Final Ajornada

ALEVÍ FEMENÍ
Mariami Nadirashvili (CT Reus Monterols) a Maria Antonio (CE Amposta) 64 63
ALEVÍ MASCULÍ
Oriol Turmo (CT Tarragona) a Genís Ribas (CT
Tarragona) 75 63
INFANTIL FEMENÍ
Àngela Geballi (CT Serramar) a Martina Genís
(CT Tarragona) 75 62
INFANTIL MASCULÍ
Samuel Balfour (CT Reus Monterols) a Jordi Molas (CT Tarragona) 64 64
CADET FEMENÍ
Àngela Geballi (CT Serramar) a Aina Miralles
(CT Reus Monterols) 75 61
CADET MASCULÍ
Íñigo Villacampa (CT Tarragona) a Marc Boada
(CT Tarragona) 16 64 63
JÚNIOR FEMENÍ
Sandra Ginés (CT Reus Monterols) a Àngela Pérez (CT Reus Monterols) 36 63 61

DOBLES BENJAMÍ MASCULÍ
Adrià Pluvinet/Hugo Barrios (CT Tarragona) a
Guillem Marin/Roger Moreno (CT Reus Monterols) 40 54
DOBLES ALEVÍ MASCULÍ
Oriol Turmo (CT Tarragona)/Sergi Bonet (CT Reus
Monterols) a Adrià Serra (CT Tarragona)/Genís
Ribas (CT Tarragona) 76 64
DOBLES INFANTIL FEMENÍ
Carla Muro/Lucía Pérez (CT Reus Monterols) a
Ariadna Garcia/Elena Castilla (CT Tarragona) 61
62
DOBLES INFANTIL MASCULÍ
Arnau Valls/Samuel Balfour (CT Reus Monterols)
a Aleix Pozo/Jordi Molas (CT Tarragona) 26 62
10-2
DOBLES CADET MASCULÍ
Íñigo Villacampa/Nicolàs Muñoz (CT Tarragona)
a Josep Freixas (C Reus Deportiu)/Pau Bosch (CT
Tarragona) 57 62 10-4
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
T A R R A G O N A

CELEBRAT EL PRIMER MÀSTER DE LA
COPA CATALUNYA TARRAGONA
Les finals de la primera edició del Màster de la Copa Catalunya juvenil de la província de Tarragona es
varen celebrar el passat mes de novembre a les pistes del CT Valls.
El Màster Copa Catalunya de la província de Tarragona el varen disputar els millors tennistes de cada
categoria en funció dels punts obtinguts en les proves puntuables del Circuit celebrat al llarg de tot l’any
en diferents clubs de la província.

MÀSTER COPA CATALUNYA TARRAGONA
Benjamí femení
Alexia Gibert a Laia Gavaldà 40 53
Benjamí masculí
Ian Barroeta a Alejandro Marco 53 41
Aleví femení
Maria Antonio Ortega a Mariami Nadirashvili 57 63 12/10
Aleví masculí
Genís Ribas a Sergi Bonet 60 64
Infantil femení
Martina Genís a Carla Muro 76(3) 63
Infantil masculí
Jordi Molas a Samuel Balfour 62 64
Cadet femení
Pendent
Cadet masculí
Íñigo Villacampa a Adrià Borrallo 64 57 63
Junior masculí
Marc Boada a Pau Vidal 63 64
Absolut femení
Sandra Ginés a Marina Fernández 62 62
Absolut masculí
Pol del Castillo a Jordi Garcia 75 64

Notícies delegacions Territorials
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
T A R R A G O N A

CALENDARI COPA CATALUNYA TARRAGONA 2020
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
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CELEBRAT EL PRIMER MÀSTER DE LA
COPA CATALUNYA GIRONA
El Club Tennis Olot va acollir el passat mes de desembre, les finals de la primera edició del Màster de
la Copa Catalunya juvenil de la província de Girona.
El Màster Copa Catalunya de la província de Girona el varen disputar els millors tennistes de cada
categoria en funció dels punts obtinguts en les proves puntuables del Circuit celebrat al llarg de tot l’any
en diferents clubs de la província.

MÀSTER COPA CATALUNYA GIRONA
Benjamí femení
Berta Gutiérrez a Anna Calatrava 40 42

Infantil masculí
Daniel Chicano a Àlex Mondon 61 61

Benjamí masculí
Arnau Estela a Oriol Álvarez 42 45 10/8

Cadet femení
Sofia Martin a Maria Wang 64 64

Aleví femení
Alejandra Subias a Martina Bota 46 62 10/6

Cadet masculí
Roger Peláez a Nil Burst 62 62

Aleví masculí
Nathan Walters a Pep Surroca 60 60

Júnior masculí
Noah Regas a Albert Mondon 64 62

Infantil femení
Taisia Bolsova a Marta Cararulla 62 64
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CALENDARI COPA CATALUNYA GIRONA 2020
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CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE TENNIS PLATJA
La Platja de Ribes Roges de Vilanova i la
Geltrú va acollir, el dissabte 28 de setembre,
una nova edició del Campionat de Catalunya de Tennis Platja. La prova va gaudir de
gran participació, destacant la presència de
molts dels principals jugadors i jugadores del
tennis platja català. Aquesta edició del campionat es va celebrar en categoria absolut
masculí, absolut femení, sènior masculí +35 i
mixtes. En total, gairebé 60 parelles que varen oferir una gran jornada de tennis platja.

QUADRE D’HONOR ABSOLUT MASCULÍ I FEMENÍ 1a CATEGORIA I SÈNIOR
MASCULÍ +35

En el quadre absolut masculí de 1a categoria, els campions varen ser Gerard Rodríguez i Pol Filella, superant en la final a la parella Víctor Martínez / Gael Rodríguez. En
la ronda de semifinals, la parella Rodríguez
/ Filella, havia superat a Martí Magriña i
Marc Giros per 63 61, mentre que Martínez
/ Rodríguez superaven a Alex Casas i Jordi
Rodríguez per 62 60.

Sènior +35 Masculí
Finalistes: Toni Llobet i Lluís Martínez
Campions: Àlex Casas i Jordi Rodríguez

Per la seva banda, en el quadre absolut femení de 1a categoria, les campiones varen
ser la parella Alba Gamell i Carol Miranda,
superant en una igualada final decidida en
el supertiebreak (10/8) a la parella formada per Alejandra Porteiro i Ganesha Díaz.
En semifinals, Gamell i Miranda superaven
a Clara Grifoll i Tània González mentre que
Porteiro i Díaz superaven a Serrano i Papiol.
La darrera final dels quadres federats, fou
la de la categoria sènior masculí +35, que
varen disputar Alex Casas i Jordi Rodriguez
amb Toni Llobet i Lluís Martínez. La victòria
fou per Casas / Rodríguez per 6/4 6/3.

Absolut 1a Categoria Masculí
Finalistes: Gael Rodríguez i Víctor Martínez
Campions: Gerard Rodríguez i Pol Filella
Absolut 1a Categoria Femení
Finalistes: Alejandra Porteiro i Ganesha Díaz
Campiones: Alba Gamell i Carol Miranda

El Campionat de Catalunya de Tennis Platja
va comptar també amb proves absolut masculí i femení de segona categoria i amb mixtes. Aquest fou el quadre d’honor:
Absolut 2a Categoria Masculí
Finalistes: Isaac Giménez i Angel Rodríguez
Campions: David Baldrich i Jordi Baldrich
Absolut 2a Categoria Femení
Finalistes: Laura Juan i Núria Oltra
Campiones: Ivonne Sastre i Núria Velasco
Absolut Mixte
Finalistes: Saül Ajuria i Roser Mas
Campions: Aureo Paiva i Elena Atero
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GERARD RODRÍGUEZ, OR ALS
ANOC WORLD BEACH GAMES
El terrassenc Gerard Rodríguez es va proclamar el passat dimarts 15 d’octubre, campió dels
ANOC World Beach Games celebrats a Doha, fent parella amb el canari Antomi Ramos. Aquest
és un gran èxit que corona la gran temporada realitzada per Rodríguez, que recentment va
aconseguir la medalla de plata als Jocs del Mediterrani i es va proclamar campió de Catalunya
de Tennis platja, entre molts d’altres èxits.

58

GRAN TICB DE TENNIS PLATJA
La Platja de Bogatell de Barcelona va acollir
el passat 25, 26 i 27 d’octubre el “12è Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona de Tennis
Platja”, una doble cita del circuit mundial de
tennis platja que inclou el torneig més important de la península amb una dotació econòmica de 10.000$. El torneig va estar organitzat novament pel Beach Tennis Barcelona i
va comptar amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, la Secretaria General de l’Esport i
de l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, així com de la Real Federación Española de Tenis i la Federació Catalana de Tennis.
En el quadre masculí, la parella guanyadora va ser la formada pels francesos Nicolas
Gianotti i Mathieu Guegano, que van superar
per un doble 6/2 a la parella formada per
Maksimilian Andersons i el català Gerard Rodríguez.
Per la seva banda, en el quadre femení, la
victòria fou per segon any consecutiu per les
italianes Martina Corbara i Ninny Valentini,
primeres caps de sèrie del quadre. A la final
van superar les també italianes Michaela i
Noemi Romani 6-4 6-3.

En el quadre mixte, victòria per la catalano-uruguaya Alejandra Porteiro, fent parella
amb el menorquí Aitor Catchot. En la final van
superar al melillés Victor López i a la lorquina
Sabrina López.
En quant al torneig sense dotació econòmica
disputat el divendres 25 d’octubre, la Gran
Canària Noa Farias i la polonesa Alina Robok
es van veure superades a la final per les russes
Anastasiia Malkina i Anastasiya Roslichenko
6-1 6-0, mentre que en el quadre masculí, els
francesos Régis Courtois i Guillaume Leruste
van confirmar la seva condició de primers favorits vencent en la final als italians Marc Mastrantoni i Fabio Venturini 5-7 6-1 6-2.
El #beactennisBCN10000 s’ha consolidat
com una cita de referència del calendari mundial del Beach Tennis Tour de la ITF i en aquesta 12ena edició ha comptat amb més de 270
inscripcions de vint nacionalitats diferents i ha
estat novament un gran èxit esportiu i organitzatiu.
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EL BEACH TENNIS BARCELONA,
CAMPIÓ DE CATALUNYA DE TENNIS PLATJA
PER EQUIPS DE CLUB
El Club Nàutic Masnou va acollir el diumenge 1 de desembre el Campionat de Catalunya de Tennis Platja per equips de club. Fins
a 18 equips varen participar en el torneig,
entre 1a i 2a categoria.
En 1a categoria, el títol fou pel Beach Tennis Barcelona”A”, que es va imposar en una
gran final al CT Ripollet. La eliminatòria es
va decidir en el tie break del tercer i decisiu
partit de dobles mixtes, que va enfrontar a
Fernández/Quintana (Beach Tennis Barcelona) amb Rebull/Rodriguez (CT Ripollet) amb
un resultat final de 9/8.

Prèviament, en el dobles femení, Gamell/Fernández (Beach Tennis Barcelona) havien superat a la parella Grifoll/Salas (CT Ripollet)
per 9/3 i Rodriguez/Filella (CT Ripollet) superaven a Quinta/Peinado (Beach Tennis Barcelona) per idèntic resultat.
Per altra banda, en final de 2a categoria va
haver-hi derbi de club que va enfrontar als
equips “C” i “G” del Beach Tennis Barcelona,
amb victòria final pel Beach Tennis Barcelona
“C” en el decisiu dobles mixtes per 6/2.
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CELEBRADA LA PROVA I DEL CIRCUIT CATALÀ DE
TENNIS PLATJA 2020

El passat diumenge 2 de febrer, les noves
pistes de tennis platja del CM de Tennis Vall
Hebron, van acollir la prova inaugural del
Circuit Català de Tennis Platja 2020. La
prova es va celebrar en les categoria masculina de 1a divisió, així com en categoria masculina i femenina de 2a divisió.
En el quadre masculí de 1a divisió, els campions varen ser la parella del Nàutic Masnou
formada per Victor Martínez i Gael Rodríguez, que es varen imposar en la final a
la parella Àlex Moya (CT Ripollet) i Santi
Puente (Beach Tennis Prat) 76(2) i 63. Per la

seva banda, en el quadre masculí de 2a divisió, victòria per a la parella Albert Bartres
i Giuseppe Chericatti superant en la final a
Biel Prat i Hugo Mazon per 14 43(6) 10-6.
En el quadre femení de 2a, victòria va ser per
la parella del Beach Tennis Barcelona Carrie
Romero i Belén Sanz, superant en la final
a les seves companyes de club Ivonne Sastre i Helena Velasco per 67/(2) 61 10-1.
La propera prova del circuit es celebrarà al
Club Nàutic Masnou el diumenge 16
de febrer. Les inscripcions ja estan obertes
a través del portal de competició de la FCT.
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El tennis català representa l’ADN de país
Esforç · Constància · Superació · Passió · Èxits · Orgull

Viu l’esport català

esportcat

@esportcat

esportcat

esport.gencat.cat

