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Us esperem a la Gala el 8 d’abril
la gran festa del tennis lleidatà premiarà els millors a la llotja
L’actuació de Quim Masferrer, el ‘foraster’ de tv3, obrirà la vetllada

La Selecció, sobre la terra del Godó
primera sortida al RCTB Emparada pel padrí d’honor, Albert Costa
La Selecció Lleidatana de Tennis va
prendre part el dissabte 4 de març a la
tarda en una jornada esportiva que es
va celebrar a les instal·lacions del Reial
Club Tennis Barcelona i que va permetre els joves tennistes lleidatans jugar

a les mateixes pistes on es disputa el
prestigiós Torneig Comte de Godó. La
cita va ser propiciada per Albert Costa,
en la seva doble condició de padrí de
la Selecció Lleidatana i director esportiu del club barceloní i del Godó.

Els lleidatans vaN disputar partits en una jornada distesa

Al capdavant de l’expedició
lleidatana hi van ser Ignasi
García, president de la FCT
Lleida, i Marc Ivan Rodríguez,
director tècnic provincial. El
grup estava format pels jugadors i jugadores de les categories benjamí, aleví i infantil
que, el passat mes de setembre, van desplaçar-se a San
Sebastián en l’anterior sortida
de la Selecció.

Aquests eren Gerard Pas·
cual (CT Lleida), Alejan·
dro Vicente (CT Lleida),
Jan Rubio (CT Urgell),
Emili Elias (Sícoris Club),
Odei García (Sícoris), Al·
bert Pedrico (CN Lleida),
Víctor Almarza (Sícoris),
Sregi Viles (CT Mollerus·
sa), Álex Orán (CT Llei·
da), Claudia Borbón (CN

Lleida), Paula Arcarons
(Sícoris Club), Clàudia
Puigdevall (CT Lleida),
Laia Larrosa (CT Lleida)
i Meritxell Teixidó (CT
Lleida), alguns dels quals
ho van fer acompanyats
dels seus pares.
Tots els tennistes van
participar en diferents
partidets davant rivals

del club barceloní, en
unes sessions força di·
nàmiques i divertides
que van comptar amb
la supervisió del mateix
Albert Costa, tot un al·
licient que es va afegir al
fet de poder trepitjar les
pistes per on han passat
alguns dels millors ten·
nistes del planeta.

77è Provincial LLEIDA 2017
OPEN CN LLEIDA
Aleví, Infantil, Cadet i Júnior • 14 de gener a L’11 de març
Benjamí, Absolut i Veterans • 11 de març al 30 d’ABRIL

TENNIS I LLIBRES ~ CT LLEIDA
Benjamí - 4 de febrer al 12 de març

XIII PRAT LLONGUERAS ~ CT LLEIDA
Aleví, Infantil, Cadet i Júnior • 25 de febrer al 23 d’abril
Absolut i Veterans • 4 de febrer al 12 de març

XVLVIII ANIVERSARI ~ CT URGELL
Totes - DE Benjamí a Veterans • 29 d’abril al 18 de juny

OPEN PLA D’URGELL~CT MOLLERUSSA
Benjamí, Absolut i Veterans • 29 de maig al 25 de juny

VIII OPEN SÍCORIS
Totes - DE Benjamí a Veterans • 16 de setembre al 29 d’octubre

VIII MÀSTERS PROVINCIAL ~ SÍCORIS
Dies 17, 18, 19, 24, 25 i 26 de Novembre de 2017

gesta dels veterans del CN Lleida
L’equip, subcampió de Catalunya per equips +45 en la categoria Or
L’equip dels veterans +45 del CN Lleida va
aconseguir un gran èxit dins el Campionat de
Catalunya per Equips Veterans +45, ja que es va
proclamar subcampió de la categoria Or, la més
elevada del tennis català.
L’equip lleidatà, format per Iñaki Masip, Pepito
Talavera, Carles Mòdol, Albert Mòdol i Jordi Vilar, va perdre la final davant el potent Reial Club
de Tennis Barcelona 1899 per 4-1, en un duel
que es va disputar a les pistes del club barceloní, les mateixes on es juga el Godó. La derrota
no desmereix, ni de bon tros, l’excel·lent trajectòria al torneig del CN Lleida, al que a la final li
va faltar una mica de sort per anar als dobles, ja
que els individuals van ser molt disputats.
Així, Carles Mòdol va obtenir l’únic punt del CN
Lleida en batre Martí Valentí per 7-6 (5) i 6-3.
Els punts barcelonins els van obtenir Carlos Rodríguez davant Pepito Talavera (6-3 i 6-0), Francesc Castellà sobre Iñaki Masip (6-4 i 6-3), Jordi
Burillo enfront Albert Mòdol (6-1 i 6-1), i Cristian
Mestres contra Jordi Vilar (6-1 i 6-1).
Cal recordar que a les semifinals, el CN Lleida
s’havia desfet del Real Club de Polo de Barcelona pel resultat de 4-3.

Mequinensa obre el minitennis

Més de 40 participants i molt bon ambient en una jornada completa
Una quarantena de jugadors es van aple·
gar a la primera jornada del Circuit Mini·
tennis 2017, celebrada al Pavelló Polies·
portiu de Mequinensa sota l’organització
de la RT Lleida de la Federació Catalana
de Tennis i del CT Mequinensa, en col·
laboració amb el Patronat Municipal d’Es·
ports de la població.
Els 40 petits tennistes tenien edats com·

preses entre els 5 i els 8 anys i procedien
de Montsó, Binèfar, Casp, Alcarràs i Me·
quinensa. La jornada es va desenvolupar
sobre nou pistes adaptades a les mesures
dels participants i sota la supervisió de
monitors. A més, l’Associació de Pares i
Mares del Col·legi Maria Quintana de la
localitat va oferir un berenar a tots els
participants, amb entrepans, fruita i sucs.

La jornada va acabar amb el lliurament de medalles a tots els jugadors i amb el sorteig
de regals per gentilesa dels patrocinadors, P & G, Cargill i Wala. Al marge d’això, el
CT Mequinensa va fer entrega de material esportiu al CT Casp perquè continuï amb el
projecte de cursos de tennis a persones amb discapacitat que desenvolupa al costat
de l’Associació d’Ajuda al Discapacitats de Casp i Comarca.
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MINITENNIS
CALENDARI DE TROBADES

INICIACIÓ A LA COMPETICIÓ FORMATIVA

Data

Club

6 de maig

CT Baix Cinca
(Mequinensa)
CN Lleida

20 de maig

CT Lleida

3 de juny
Festa Final

Sícoris Club

25 de febrer

Recordatori:
Trobades de Minitennis de 5 a 8 anys amb camp petit
Preu 6€ c/u – L’horari oﬁcial és dissabtes a les 15.30 hores tot i que el
club organitzador el pot variar previ avís.
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JUGUEM
CALENDARI DE TROBADES
INICIACIÓ A LA COMPETICIÓ FORMATIVA

Data
11 de març
6 de maig
20 de maig
3 juny – Festa
Final

Club
CT Balaguer
CN Lleida
CT Lleida
Sícoris Club

Recordatori:
Trobades Juguem de 8 a 10 anys amb camp gran
Preu 8€ c/u. L’horari oﬁcial és dissabtes a les 15.30 hores
tot i que el club organitzador el pot variar previ avís.

Les germanes Ares i Aran Teixidó, al programa
Lleida Sport&Emotion per a esportistes joves
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir la
signatura del conveni de patrocini amb dife·
rents esportistes joves dins el programa Lleida
Sport&Emotion, entre els que hi figuren les ten·
nistes Ares i Aran Teixidó. Aquest conveni de col·
laboració i patrocini de l’Ajuntament de Lleida
inclou vuit esportistes emergents que competei·
xen en àmbits nacional i internacional perquè, a
partir d’ara, siguin ambaixadors de Lleida i con·
tribueixin a la difusió dels valors turístics i cul·
turals de la ciutat, tot plegat dins les accions de
la campanya Lleida Sport&Emotion que promou

potenciar la ciutat de Lleida com a seu d’esde·
veniments esportius i vinculant els ambaixadors
a les línies de treball de promoció turística de la
ciutat. A més de les germanes Teixidó, el conve·
ni de patrocini s’ha signat amb el pilot de trial
Joan Farré, el pilot David Giménez, la jugadora
de pàdel Laia Bonilla, la nedadora Paula Juste,
la jugadora d’esquaix Marta Latorre, i Rubén Ca·
banillas, que competeix en la modalitat esportiva
de jiu jitsu. A més d’aquests esportistes emer·
gents, també són ambaixadors Saül Craviotto,
Àlex Màrquez, Isidre Esteve o Carles Pigem.

El CT Urgell acull l’escola Municipal
Un any més, i ja
en van cinc, el
Club Tennis Urgell
serà l’escenari on
es desenvoluparan els entrenaments de l’Escola
Municipal de Tennis que organitza
la Paeria.
L’activitat, que es
va iniciar el passat dia 4, comptarà al capdavant
amb monitors del
club.
Aquests supervisaran la tasca dels 25
inscrits, que d’aquesta manera s’iniciaran en el món del tennis de la mà
del CT Urgell, gaudint d’aquest esport
a les instal·lacions que el club posa a
la seva disposició.
El CT Urgell disposa de tot el material
necessari per desenvolupar les diverses sessions, i fins i tot proporciona

raquetes als alumnes que no en disposen. Un altre valor afegit és que, amb
motiu de no perdre cap classe, en cas
de pluja o vent també es poden utilitzar
les sales d’activitats dirigides. Per tot
plegat, aquesta activitat suposa per als
nens i nenes, i per als seus familiars,
una gran oportunitat per apropar-se al
món del tennis i a la vida dels clubs.

Lleida, al Català júnior de Reus
Cinc jugadors lleidatans,
tots ells pertanyents al
Club Tennis Lleida, van
participar a la fase final del
Campionat de Catalunya
Júnior Individual, que es va
disputar a les pistes del CT
Reus Monterols. Néstor Giribet va perdre a la primera
ronda per 6-0 6-4 davant
el cap de sèrie número 12,
Pol Martin Tiffon.
En el capítol femení, Ares Teixidó, que partia com a cap de sèrie número 3, va guanyar en la
primera ronda davant Marta Torres per 6-1 i 6-4, en la segona es va imposar enfront Naroa
Larrinaga (6-2 i 6-1) i en la tercera va batre Silvia Martínez (6-3 i 6-1), però va caure per
4-6, 6-3 i 7-5 en els quarts de final davant la que acabaria sent la campiona del torneig,
Esther López. Aran Teixidó, favorita número 7, va superar la primera ronda davant Marta
Alonso (6-0 i 6-1) i la segona enfront Sonia Poveda (6-3 i 6-2), per acabar cedint en vuitens
de final davant la mateixa jugadora que després eliminaria la seva germana, Esther López,
per 4-6, 6-3 i 7-6 (1). Ares Llobera, cap de sèrie número 4, va arribar fins a quarts de final,
on va caure davant Nadja Bay per 6-1 i 6-2. Prèviament s’havia imposat en primera ronda
a Elena Gunfaus (6-1 i 6-1), en segona a la també lleidatana Maria Teixidó (4-6, 6-4 i 6-2)
i en tercera contra Galateia Mesochoritou (2-6, 6-2 i 6-4). Abans de caure davant Llobera,
Maria Teixidó havia guanyat en la primera davant Núria Salvat per 6-3, 2-6 i 6-4.

Fernández, campió del Prat Llongueras davant Pablo Irigaray (CT Lleida)
Álvaro Fernández, del Stadium Casablanca de
Saragossa, es va proclamar campió absolut de
l’Open Prat Llongueras del CT Lleida en superar a la final en tres sets (6-3, 2-6 i 6-3) el
jugador local Pablo Irigaray. La final va tenir diferents alternatives, i cap dels dos rivals aconseguia tenir una regularitat que li possibilités
imposar el seu joc. Irigaray va començar amb
dubtes en el seu cop de dreta i Fernández ho
va aprofitar per endur-se el parcial per 6-3. Als
dos següents sets es va poder veure un millor
tennis, amb Irigaray superior al segon set (2-6
al seu favor), però sense continuïtat en el tercer, en què Fernández va sentenciar (6-3).

Bons resultats del CT Lleida
al l’ITF Júnior del Cairo
Molt bons resultats els aconseguits pel jugadors júniors del CT Lleida al Circuit ITF Júnior, concretament del torneig d’El Cairo, amb
un títol (Pepe Miranda) i un quart-finalista
(Alejandro Serret) en individuals i un subcampionat en dobles (Serret-Marc Pascual). Pepe
Miranda es va estrenar com a guanyador d’un
títol d’aquesta categoria i importància. La
victòria davant el cap de sèrie numero 1 a
semis, Pawel Jankowiak, per 3-6, 6-1 i 6-3,
li va donar molta confiança per afrontar i guanyar la final davant l’italià Gianmarco Ferrari,
al que va derrotar per 4-6, 6-1 i 6-1.

Viles i Borbón, al Rafa Nadal Tour de Sevilla
Sergi Viles (CT Mollerussa) i Claudia
Borbón (CN Lleida) van formar part
de l’expedició de 14 jugadors de la
FCT que van participar al Rafa Nadal Tour celebrat a Sevilla. Viles va
superar la prèvia de sub 12, però va
caure a la primera ronda del quadre
final, mentre que Borbón, que partia
com a cap de sèrie 14 de sub 14, va
superar dos rondes, però en vuitens
de final va caure davant la primera
favorita i actual campiona de Roland
Garros sub 13, perdent per 6-2 i 6-2.

Meri Teixidó, finalista
benjamí al TTK de Saragossa
Bon paper el realitzat per Meri Teixidó a la prova
benjamí del circuit TTK, un torneig que es va disputar a les pistes del Stadium Casablanca, on la
jugadora del CT Lleida va ser semifinalista benjamí. La lleidatana partia com a cap de sèrie numero
2 i va fer bons els pronòstics, classificant-se per
la gran final. A la ronda de semifinals va guanyar
Celia Ansón (6-3 i 6-2), però a la final no va poder
amb la local Pilar Gálvez, que la va derrotar per
6-2 i 6-1 en un partit que va ser molt més igualat
del que va reflectir el marcador final.

L’infantil del CT Lleida puja a la màxima categoria catalana
L’equip infantil masculí
del Club Tennis Lleida
ha aconseguit l’ascens
a la categoria Or, la màxima catalana, després
d’un gran torneig en el
Campionat de Catalunya, proclamant-se subcampió d’Argent. L’equip
ha estat format per Gerard Pascual, Àlex Barranco, Ichiro Fontova,
Albert Mòdol, Alejandro
Vicente i Marco Vicente.

El cadet del CT Urgell continuarà a la categoria or

L’equip cadet masculí del CT Urgell continuarà una temporada més a la màxima categoria
(Or) del Campionat de Catalunya gràcies a la victòria per 4-1 contra el CT Malgrat. En la
jornada final, el CT Urgell va formar amb Óscar Traid, Marc Borrull, Raúl Galiano, Jan Rubio i
Gerard Farré. En altres eliminatòries prèvies també van jugar Francesc Giné i Víctor Sánchez.

