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Ajates, nou president del CT Mollerussa
NoVA JUNTA DESPRés de les primeres eleccions en la història del club
Josep Anton Ajates és el nou
president del Club de Tennis Mollerussa després que la
candidatura que encapçalava
s’imposés a les eleccions celebrades al mes de desembre.
Aquestes eren les primeres
eleccions a la directiva des
que el club es va fundar l’any
1985, ja que mai s’hi havien
presentant dos candidatures.
En aquest cas, a més de la
llista de Josep Anton Ajates,
també hi concorria la liderada
per Joel Torrent.
Als comicis hi van participar el
68% dels 300 socis de l’entitat, imposant-se per un estret marge Ajates, que dirigirà
el club durant els sis anys vinents.
Ajates i la seva jove junta volen
proposar noves formes d’accedir al club per poder incrementar el nombre de socis.

Altres reptes de la nova
junta són promocionar
acords amb Centres de
Medicina Esportiva per
realitzar reconeixements
mèdics esportius i proves d’esports, centres de
podologia i fisioteràpia;
promocionar les empreses dels socis per gaudir

d’avantatges; donar facilitats als fills del socis
en cas de compra d’una
acció; potenciar les activitats extraescolars i el
programa per als més
petits Sports&Fun, un
espai on aprendre anglès
des d’un vessant més lúdic.
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Entre els projectes hi ha renovar i modernitzar els vestidors, millorar les pistes
de tennis, dotar les instal·lacions d’espais cardioprotegits (DEA), mirar d’ombrejar la zona del pàrquing de l’entrada del club, així com estudiar diferents
sistemes de pagament de l’enllumenat de les pistes, buscar patrocinis per als
equips federats, organitzar tornejos i esdeveniments esportius al club, optimitzar el sistema de manteniment del club, millorar les zones verdes, l’enllumenat
de les zones comunes, l’accés al frontó i al seu entorn, així com també el parc
infantil, la distribució i els para-sols de la piscina. Pel que fa al vessant social,
comptar amb una pantalla per poder veure esdeveniments esportius.

brillant a ‘casa’ de Rafa Nadal
El CT Lleida
aporta cinc
jugadors
a l’ESTATAL
Absolut, amb
Aran Teixidó
com la més
destacada
Per primera vegada, el CT Lleida va
tenir participació en un Campionat
d’Espanya Absolut amb cinc jugadors, dos en la categoria masculina
(Pablo Irigaray i Pep Canyadell) i tres
en la femenina (les germanes Maria,
Ares i Aran Teixidó). El torneig es va
celebrar a meitats de desembre a les
instal·lacions de la Rafa Nadal Academy, on el manacorí va compartir
durant alguna petita estona amb els
lleidatans fora de la pista.

Maria Teixidó i Pep Canyadell van
caure a la fase prèvia davant Gema
Lairón (6-2 i 6-0) i Iñaqui Rivero (36, 6-3 i 6-2), respectivament.
Ares Teixidó, classificada directament per a la fase final, va perdre
davant Estrella Cabeza, jugadora
número 15 del rànquing estatal, per
7-5 i 6-4 després d’un excel·lent
partit de la lleidatana.
Pablo Irigaray, també classificat directament per a la fase final, no va
poder amb Carlos Taberner, número
75 d’Espanya i semifinalista a l’an-

terior edició del Futures del CT Lleida, contra el que va caure per 7-5 i
6-3, disposant de bones opcions al
primer set i exhibint un gran nivell.
De tots els representants del CT Lleida, els millors resultats van ser per
a Aran Teixidó. Va superar la prèvia
derrotant Fiona Arresse i va guanyar
a la primera ronda del quadre principal a Ángela Fita per 7-5, 4-6 i 6-3.
A la segona ronda va perdre contra
la botxí de la seva germana, Estrella Cabeza, per 6-0, 3-0 abandó per
problemes físics.

Esport solidari
Ignasi garcía va ser present a l’All Star Inclusive Football
La Representació Territorial a Lleida de
la FCT, mitjançant el seu president, Ignasi García, va ser present a l’All Star
Inclusive Football Lleida 2016, un partit de futbol que es va disputar el passat 27 de desembre al Camp d’Esports
de Lleida. La cita va servir per donar el
tret de sortida a les Masterclass ‘Del
rendiment a l’excel·lència’, que va organitzar l’àrbitre internacional de futbol Xavier Estrada Fernández, que a

més va xiular el partit.
L’All Star Inclusive Football Lleida va
comptar amb la participació de nombroses personalitats de l’àmbit esportiu, cultural, polític i social de Lleida
que, com en el cas d’Ignasi García, van
voler fer costat als que van ser els veritables protagonistes de la jornada: persones amb necessitats especials que
van compartir gespa i equips amb la
resta de participants.

La iniciativa va comptar amb el suport de l’Associació Ningú Fora de Joc,
Fundació Itinerarium, Down Lleida,
Shalom, Itinerarium, Adiam Maresme i
Andi Sabadell, Lleida Sport&Emotion,
l’Ajuntament de Lleida, la Generalitat,
Esport.cat, Ara Lleida i la Diputació de
Lleida, entre d’altres.
Noms com ara els periodistes Artur Peguera, Carles Porta, Sique Rodríguez
i Santi Roig; exjugadors de futbol de
primer nivell com ara Sánchez Jara,
Oriol Lozano, Txema Alonso, Joan Cap-

devila i Calderé; l’atleta olímpic Jackson Quiñónez; el ciclista Sergi Escobar, medallista olímpic; el genet Albert
Hermoso; el director esportiu del Rayo,
Ramon Planes; el professor d’INEFC i
extècnic del Lleida, Emili Vicente; el
president de la Federació Catalana de
Futbol, Andreu Subies; el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer; la futbolista internacional Vicky Losada, la presentadora Ares Teixidó; i la piragüista
Núria Vilarrubla van ser alguns dels que
van donar suport a la jornada.

te’n recordes? S
Records de la
Transpirineus
Lleida va ser protagonista
en totes les Transpirineus.
En les imatges, les jugades
a Girona (2014), Andorra
(2011) i CN Lleida (2012).

Nadal tennístic al CT Urgell
L’Open Wilson reuneix GAIREBÉ un centenar de participants

L’edició d’aquest any de l’Open Wilson de
Nadal del CT Urgell va comptar amb la
participació de 95 jugadors i jugadores
de la majoria de clubs de la província de
Lleida, alguns de la província de Tarragona, com el CT Flix i el CT Mora d’Ebre, i
de diferents clubs aragonesos, com ARA
el Caspe, Monzón, Binéfar i l’Stadium
Casablanca. També van participar jugadors de la Federació Andorrana.
Es van realitzat quadres de les categories
benjamí a júnior en categoria masculina,
i de benjamí, aleví i infantil en femenina.
Per tal de fomentar la competitivitat i
que tothom pogués jugar partits igualats
des de l’inici, es van preparar quadres 1
i 2 en la majoria de categories, tenint en
compte els rànquings nacionals.
En categoria benjamí masculí 1, Nil Jiménez (CT Urgell) va ser subcampió després de guanyar Lande Culleré (CT Lleida) per 6-1 i 6-0 i Toni Mayoral (Sícoris)
a les semifinals per 7-6 (4) i 6-1. Pau
Mateo (CT Lleida) es va endur la final
per 6-0 i 6-3.

En categoria benjamí femení, Alejandra
Carmona (CT Urgell) va guanyar Anna
Noguero (CN Lleida) per 6-0 i 6-2 i
Paula Nadal (CT Binéfar) a les semifinals per 6-1 i 6-0. A la final es va desfer
de Joana Arcarons per un doble 6-4.
En aleví masculí 1, Jan Rubio (CT Urgell) va guanyar la final anant de menys
a més. Després de perdre el primer set
amb un gran joc per part de l’Albert
Mòdol, va remuntar al segon per 6-4,
per acabar imposant-se per 10-8 al supertiebreak de desempat. El resultat
d’aquesta final va ser de 2-6, 6-4 i 108. Abans, havia guanyat Javier Moreno
(Stadium Casablanca) per 7-6 (2) i 7-5,
i a semifinals Iker Rubiella (CT Lleida)
per 6-4 i 6-1.
En infantil masculí 2, Roger Talavera va
guanyar una final igualada Guillem Ribes per 6-4, 2-6 i 12-10. En primera
ronda va guanyar Josep M. Perera (CT
Urgell) per 6-2, 4-6 i 10-5 i Pere Verdú
(CT Urgell) a semis per 6-1 i 7-6 (4).
En categoria infantil femenina, només hi havia un quadre, Gemma Lladonosa (CT Urgell)
es va imposar a la final a Adriana Cortés (Meridiano Caspe) per 7-5 i 6-3. En semifinals, va
guanyar davant Jana Porta (CE Laietà) per 6-0 i 6-0. En categoria cadet masculí, Gerard
Farré va realitzar un gran torneig, desplegant un molt bon joc des del primer partit. Es va
imposar a Guillem Jauregui (Fed. Andorra) per 6-0 i 6-1 i a Marc Mateo (CN Lleida) per 6-2
i 6-4 a les semifinals. A la final, va guanyar Pol Candela (Flix) per 6-3 i 6-4.
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al costat de la
Marató de TV3

El Pavelló d’Almacelles va
ser l’escenari, el 18 de desembre, d’una jornada solidària que tenia com a objectiu recollir fons per a La
Marató de TV3. L’activitat va
comptar amb el suport de la
FCT a Lleida, que va aportar
un seguit de xarxes i pistes

de tennis on, tots aquells
que així ho van desitjar, van
poder demostrar les seves
habilitats amb la raqueta a
la mà. La jornada va comptar amb l’organització de
l’Ajuntament d’Almacelles i
diferents entitats esportives,
socials i culturals.

Bons resultats del Ct Urgell al CE Laietà
Cinc jugadores i dotze jugadors del CT Urgell van participar al Campionat del Circuit Juvenil d’Hivern del CE
Laietà, darrer campionat del
Circuit, on van obtenir dos
campionats i dos subcampionats. El CT Urgell va situar quatre jugadors a quarts:
Carlota Caselles en júnior 2,
Raúl Galiano en infantil, Pere
Verdú en infantil 3 i Nil Rubio
en benjamí 2; un semifinalista: Marc Verdú en benjamí
2; dos subcampiones: Ares
Llobera en júnior i Alejandra
Carmona en benjamí; i dos
campions: Gerard Farré en
cadet 2 i Àlex Sala en aleví 2.

PePe Hidalgo, campió a L’Open
Nadal Andrés Gimeno de veterans
Pepe Hidalgo, del Club Tennis Lleida, es va proclamar campió al III Open Nadal Club de Tennis Andrés Gimeno de +50.
Després d’estar exempt en primera ronda per la seva condició de cap de sèrie, va véncer Joan Alfredo Vives (CT Vallirana) per 6-0 i 6-1; i a les semifinals a Rafael Llorens, del
Vallparc de Barcelona, per 7-6, 4-3 i abandonament després
de més de dues hores i mitja de partit. A la final va derrotar
Carlos Sales, del CT Vilanova i la Geltrú, per 6-2 i 6-3.

