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Seguint els passos d’Albert costa
El torneig setmana Santa del CT Urgell corona Padró i Romero com a campions
Àlex Padró i Esther Romero es van proclamar campions del XVIIè Trofeu Albert
Costa-XXVIIIè Torneig de Setmana Santa,
que es va disputar a les pistes del Club
Tennis Urgell. Padró va derrotar Daniel
Mérida per 6-3 i 6-2 a la final masculina,
mentre que Romera es va desfer de Naroa Aranzábal per 6-3 i 6-1 en el partit
que va decidir el títol femení.

El torneig va tornar a omplir les pistes del
Club Tennis Urgell de bon tennis de la categoria sub 13, ja que els millors d’Espanya no van faltar a una cita que ja porta
28 anys com a referent durant la Setmana Santa escolar.
A més, la climatologia va fer costat al torneig i va afavorir la bona afluència de públic.

Pel que fa als representants lleidatans, aquests no van tenir excessiva
sort. El millor de tots va ser Jan Rubio, tot i que al final va acabar cedint
davant Mario Garoz per 3-6, 6-3 i
6-0. Per la seva banda, Albert Mòdol
va caure davant Iker Gaztambide per
6-0 i 6-2; Marlen Bosch tampoc no
va poder fer front a Sara Tatu (6-1 i
6-1); Cristina Moragas va perdre amb
Saioa Arrieta (6-2, 6-0) i tampoc va
guanyar Clàudia Puigdevall davant
Vanessa Danko (6-2 i 6-0).
La final masculina va enfrontar Àlex
Padró i Daniel Mérida. Padró no va
donar opció al seu rival gràcies a un
joc molt sòlid. Es va fer amb el primer set per 6-3 i va rematar en el
segon amb un clar 6-2.
A la final femenina, les oponents van
ser la cap de sèrie número 1, Esther
Romero, i la gran sorpresa del torneig,
Naroa Aranzábal. Aquesta, però, no
va poder donar continuïtat a la seva
excel·lent trajectòria i es va haver de
resignar a veure com es complien els
pronòstics que assenyalaven Romera
com a favorita. El 6-3 i 6-1 final va
deixar clara la superioritat de la campiona.

En acabar les finals, es va procedir a la cerimònia de lliurament de trofeus, que va comptar amb la presència del representant territorial d’Esports, Joan Segura; el president de la Federació Catalana de Tennis,
Joan Navarro; els pares d’Albert Costa, Jordi i Rosa; i el director tècnic
de la Federación Española de Tenis, Javier Soler, tots ells acompanyats
pel president del CT Urgell, Ramon Mestres.

“És un orgull que porti el meu nom”
Albert costa agrAEIX L’ESFORÇ DEL CT URGELL I DE LES INSTITUCIONS

Albert Costa va assistir a la presentació
oficial i va agrair el suport de les institucions i l’esforç del CT Urgell per mantenir
la il·lusió d’organitzar un torneig que “és

un orgull que dugui el meu nom”. Costa
va destacar també el fet que ja siguin 28
anys de trajectòria del torneig, un fet que
no resulta gens fàcil.

Open San Miguel 0,0 Isotónic, pioner

EL CT LLEIDA ORGANITZARÀ PER PRIMER COP A ESPANYA DOS TORNEJOS
ITF SIMULTANIS MASCULÍ I FEMENÍ DE 25.000 DÒLARS
Les pistes del Club Tennis Lleida acolliran, del
29 d’abril al 7 de maig, el Lleida Open San Miguel 0,0 Isotónica, una experiència pionera en
el tennis espanyol consistent en la celebració
simultània de dos tornejos ITF (Federació Internacional de Tennis) masculí i femení dotats cadascun amb 25.000 dòlars, a l’estil del que es
fa amb els tornejos del Grand Slam. El CT Lleida
esdevindrà així el primer club de l’Estat espanyol
que assumeix aquest repte organitzatiu i esportiu de primer nivell.

El projecte ha ser presentat en un acte que ha
comptat amb la presència de Nacho Fontova,
vicepresident segon del CT Lleida (el president
Jorge Culleré no hi va poder assistir per qüestions professionals d’última hora); del president
de la Federació Espanyola, Miguel Díaz Román;
del president de la FCT a Lleida, Ignasi García;
d’Itziar Gavaldà, directora regional a Lleida de la
companyia Mahou San Miguel; del diputat Paco
Cerdà; i del representant territorial d’Esports de
la Generalitat, Joan Segura.

El màxim dirigent federatiu va
ressaltar durant l’acte la capacitat i l’experiència organitzativa del CT Lleida, “demostrada
en múltiples ocasions”, un fet
que ha convertit l’entitat lleidatana en “tot un referent a nivell
estatal”.
Per la seva part, Ignasi García
va posar en valor que el CT Lleida “serà el primer club a Espanya que afronta el que serà una
prova de foc, de manera que un
cop més Lleida serà una ciutat

que sonarà a nivell internacional”, mostrant-se convençut
que som “una garantia d’èxit
organitzatiu”.
Els detalls tècnics dels tornejos els va oferir Ramon Melé,
director esportiu del club i del
torneig. Així, hi haurà una fase
prèvia amb dos quadres de 64
jugadors en cadascun d’ells.
Aquesta prèvia es jugarà del
29 d’abril a l’1 de maig, dia
en què es completarà i en què
també es posaran en marxa els

quadres finals, formats pels jugadors que hi accediran directament més els 8 classificats
de la prèvia. El CT Lleida disposarà de quatre invitacions (dos
per quadre), que en el femení
seran per a les germanes Ares
i Aran Teixidó, i en el masculí
per a Pablo Irigaray i un altre
tennista per determinar.
Les finals es disputaran el diumenge 7 de maig en una jornada que coincidirà amb la Diada
del Club.

“Compta amb mi!”
El CN Lleida organitza el sisè Open Solidari, que tindrà lloc de l’1 al 4 de juny

De l’1 al 4 de juny es durà a terme a les instal·lacions del Club Natació Lleida el
6è Open Solidari CN Lleida “Compta amb mi!”, els beneficis del qual van destinats a les colònies per a nens i nenes amb malalties oncològiques AECC Lleida.

el CT Balaguer, en joc
el club de la noguera acull amb èxit la primera prova del Circuit juguem
El dissabte 11 de març el Club Tennis Balaguer va acollir amb èxit la primera prova del
Circuit Juguem. L’activitat va reunir més de
40 inscrits en representació del Club Natació
Lleida, CT Lleida, Alcarràs, Alpicat, Sícoris,

La Serreta i el club amfitrió. Tots els nens i
nenes van gaudir al llarg d’una jornada en la
qual es va realitzar una desfilada per clubs,
partidets i jocs, entrega de diplomes i medalles i xocolata desfeta amb coca per tots.

juguem CT Balaguer S

juguem CT Balaguer S
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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.
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REPRESENTACIÓ
TERRITORIAL A LLEIDA

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.

Ares Teixidó, subcampiona catalana cadet
Ares Teixidó (CT Lleida) va signar una excel·lent
actuació dins el Campionat de Catalunya Cadet
celebrat al CIT Cornellà, on va ser subcampiona,
cedint per 6-4 i 6-2 a la gran final enfront Carlota
Martínez.
La campiona, del RCT Barcelona 1899 i cap de
sèrie número 1, no va donar opció a la lleidatana,
un fet que no amaga l’excel·lent setmana de competició que va signar Ares, favorita número 5, que
es va classificar per a la final després de superar
amb certa comoditat totes les seves rivals.
A la final, tot i mesurar forces contra una de les
millors jugadores espanyoles de la categoria, Ares
Teixidó va començar molt bé, agafant avantatja al
marcador, però Carlota Martínez va ser capaç de
frenar la lleidatana fins endur-se el primer set per
6-4. La segona mànega ja va ser de clar domini
de la campiona, que es va adjudicar el parcial i el
títol amb un 6-2 al seu favor.
Al Català cadet també hi van prendre part altres
jugadors lleidatanes, malgrat que no van tenir tanta sort com Ares Teixidó. Així, Marc Anelo, del
Sícoris Club, va superar la prèvia per accedir al
quadre final; Marc Mateo (CN Lleida) va perdre a
primera ronda de la prèvia; Esteve Torrent (Sícoris) va caure a segona ronda de la prèvia; i Aran
Teixidó (CT Lleida) es va haver de retirar per lesió.

Cèlia Torrelles i Anna Noguero (CN Lleida),
subcampiones de Catalunya de dobles benjamí
Cèlia Torrelles i Anna Noguero, jugadores del CN
Lleida, van ser finalistes en la categoria de dobles femení en el Campionat de Catalunya Benjamí que es va celebrar a les pistes de la FCT
a Cornellà. A la final del torneig, les lleidatanes
van cedir per 6-3 i 6-2 davant la parella formada
per Natàlia i Ivet Sala. En l’apartat individual,
Cèlia Torrelles va perdre a primera ronda davant
Maria del Rosal per 6-1 6-2, mentre que Anna
Noguero va passar dues rondes i es va plantar
a vuitens de final, on va perdre davant Alejandra

Subias, cap de sèrie número 4, amb un doble
6-0. També va arribar a vuitens Joana Ripoll, que
va caure eliminada en aquesta ronda per Natàlia
Madrid per un ajustat 6-4, 4-6 i 10-6.
De la resta de representació lleidatana al torneig, cal destacar Meritxell Teixidó (CT Lleida),
que va arribar a quarts de final. Al torneig també
hi van participar, entre altres, Adrià Franco, Alejandro Garcia, Guillem Eras, Lande Culleré, Ana
Ruiz, Quim Betrian i Borja de Bufalà (CT Lleida)
i Nil Rubio (CT Urgell).

El CT Lleida completa el tennis i llibres
Franco i Teixidó, campions, i Ruiz, la millor en la consolació

Els jugadors del CT Lleida Adrià Franco i
Meri Teixidó es van proclamar campions
dels quadres principals de la XV edició del
Tennis i Llibres organitzat pel CT Lleida.
Adrià Franco va guanyar en una disputadíssima final davant Nil Rubio, al que va
vèncer després d’un ajustat supertiebreak
per 13-11. Meri Teixidó va anar per un
camí més ràpid i va superar Joana Ripoll
en un partit molt complet (6-1 i 6-2).

Maria Ruiz va aconseguir guanyar la consolació superant tots els seus partits amb
resultats còmodes. A la final va guanyar
Anna Noguero per 6-1 i 6-0.
La resta de resultats van ser: Jordi Gonzalez-Adrià Villafañe, 6-3 i 7-6 (Benjamí
quadre 2); Marc Farré-Roger Dolcet, 6-3
i 6-2 (Consolació masc quadre 1); i Oriol Carrillo-Adrià d’Anunciacao, 6-1 i 6-0
(Consolació masc quadre 2).

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

Borbón brilla a valldoreix i tarragona
bons resultats de la jugadora del CN Lleida al Rafa Nadal i al HEAD

Claudia Borbón (CN Lleida) va signar uns grans
resultats a la prova sub 14 del Rafa Nadal Tour
celebrada a Valldoreix i al Circuit Head de Tarragona.
Al Rafa Nadal, va superar la primera ronda guanyant Vivian Miller per 7-6 i 6-3, i la segona
derrotant Sandra Requena (6-4 i 6-3). A quarts
es va creuar amb l’actual campiona de Catalunya
i cap sèrie numero 3, Claudia de las Heras, a la
qual va derrotar per 6-3 i 7-6. En semifinals va
perdre 6-0 i 6-3 amb la primera favorita 1 i número 1 espanyola, la valenciana Lucía Linares.
En aquest mateix torneig, Pau Mateo (CN Lleida) va jugar a la prèvia sub 12, on va passar

una ronda; Álex Orán (CT Lleida) va participar a
la prèvia sub 12 com i va caure a última ronda
contra Ausias Martin per 6-0 i 7-5; Albert Pedrico (CN Lleida) va perdre a segona ronda de la
prèvia amb Orán per 6-3 i 6-1; i Sergi Viles (CT
Mollerussa) va ser baixa d’última hora per lesió.
Tornant a Claudia Borbón, la jugadora del CN
Lleida es va endur la victòria a la prova cadet del
Circuit Head de Tarragona, celebrada al Nàstic,
després de vèncer en la final a Ingrid Montserrat,
dos anys més gran que ella, per 2-6, 6-3 i 6-3.
En aquesta competició cal destacar el paper de
Paula Arcarons (Sícoris), que va caure a les semifinals davant Candela Martín en tres sets.

el català sub 15, al CT Urgell

El torneig es jugarà del 24 al 30 de juliol
El Club Tennis Urgell organitzarà el Campionat de Catalunya Sub 15 de tennis
d’enguany, un cop la Federació Catalana
de Tennis ha atès favorablement la petició
que havia formulat el club lleidatà per tal
de ser l’escenari d’aquesta competició.
Aquest torneig, que aplega les millors raquetes catalanes masculines i femenines
de la categoria, se celebrarà del 24 al 30
de juliol i es disputarà tant en la modalitat individual com en la de dobles. Per
part del CT Urgell, es comptarà amb la
participació confirmada de Raúl Galiano i

de Gemma Lladonosa, a més d’altres jugadors que puguin accedir a participar-hi
via wild car (invitació).
Des de l’Àrea Tècnica del club s’ha expressat la satisfacció per la predisposició
per part de l’entitat en seguir apostat per
l’organització de campionats de nivell dins
les categories de base que faciliten al CT
Urgell un altaveu mediàtic, a més de permetre, com en aquest cas, que joves jugadors i jugadores del CT Urgell puguin
competir davant el seu públic enfront dels
millors tennistes de Catalunya.

El CT Lleida, finalista del català de 3a Categoria Or

Curs de Monitor Nacional al CT Urgell

El CT Urgell va acollir recentment el Curs de Tècnic d’Esport Nivell 1, equivalent a Monitor Nacional de Tennis. El curs va arribar
al CT Urgell gràcies a un acord signat amb la FCT segons el qual
els alumnes van rebre classes teòriques i pràctiques en pista durant els caps de setmana, fet que va afavorir la participació.

El CT Lleida va tenir una
gran actuació al Campionat de Catalunya de
Tercera Categoria Or,
quedant-se a les portes del títol. Després de
superar el RC Polo per
4-1 a les semifinals, es
va enfrontar a la final al
potent equip del CT La
Salut.
Els joves jugadors lleidatans, tots encara en
categoria júnior, van
plantar cara fins al final. Els individuals van
acabar amb un resultat
negatiu de 3-2, amb
victòries de Barranco
i Giribet, i derrotes de
Vilaltella, Pascual i Miranda. Això obligava el
CT Lleida a guanyar els
dos dobles, però no va
poder ser, ja que en el
duel decisiu el club barcelonès va alinear a l’ex
professional Beto Martín, jugador que va estar entre els 30 millors
jugadors de l’ATP, i que
va marcar la diferència
en l’últim partit.

