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plena confiança

Ignasi García, reelegit president de la FCT Lleida amb l’aval de tots els clubs
Ignasi García Carcar ha estat reelegit com a president de la Representació Territorial a Lleida de
la Federació Catalana de Tennis,
iniciant la seva quarta legislatura
al capdavant del tennis lleidatà.
García, de 51 anys, va ser l’únic
que va formalitzar la seva candidatura per tal de presentar-se a
les eleccions i ho va fer amb l’aval
del tots els clubs de la província,
per la qual cosa el 7 de juny va
ser proclamat oficialment com a
president. La llista vencedora la
integren també Josep Gené, Pepito Talavera, Jorge Culleré, Maria Dolors Ruiz i David Pérez.
La continuïtat d’Ignasi García en
el càrrec permetrà seguir treballant amb un projecte ambiciós
que en els darrers anys ha situat
Lleida en el mapa tennístic internacional.

Tie break amb el president S

“HEM SITUAT LLEIDA EN EL
MAPA DEL TENNIS MUNDIAL”
Ignasi García, president del FCT Lleida

• Renova el mandat. Quins projectes han contribuït a que se li torni a fer confiança?
Més enllà de projectes, que n’hi ha hagut, crec que
ha estat clau crear consciència general que només
plegats som forts, tot i que juguen en contra de
Lleida les distàncies, el nombre de clubs, de jugadors i de llicències. Malgrat tot, hem fet del tennis
lleidatà una referència en l’àmbit nacional. Cada
club amb el seu estil i el seu ritme, però cap a un
objectiu comú, suplint la quantitat amb la qualitat.
Una mostra és la capacitat organitzativa dels clubs:
amb la valentia dels directius, l’ajut dels patrocinadors, la complicitat federativa i el suport de les
institucions, hem situat Lleida en el mapa del tennis mundial.
• Lleida tornarà a tenir un altre Albert Costa?
Amb la perspectiva dels anys, veus que tenir un
campió com ell és una cosa excepcional. I ho és
perquè s’han d’unir molts factors: talent, gran capacitat de sacrifici, ètica de treball i una preparació
física i psicològica important. Però a més, també
cal tenir un bon entorn, poder fer front a la gran
despesa econòmica que suposa formar un equip de
treball i poder entrenar i competir a nivell internacional. I també hi ha elements aleatoris, com la sort
o les lesions. Des de la Federació i els clubs intentem, dins les nostres possibilitats, posar mitjans
i passió perquè els nois i noies tinguin facilitats.
Tenim jugadors amb molt bon nivell tant català
com estatal, i estic convençut que continuarem
treballant com fins ara per pujar el nivell.

Tie break amb el president S
Quin és l’estat de salut del tenis a Lleida pel que fa a llicències, clubs,
practicants, etc?
•

Lleida, i no només en el tennis, és una demarcació peculiar: té només el 6% d’habitants de Catalunya, però més d’un terç del territori. Tenim 967 llicències i 12
clubs federats, alguns petits, que necessiten i troben en la Representació Territorial
la proximitat i sensibilitat per atendre els seus problemes, ja que els serveis centrals
estan lluny i això sempre els hi ha costat d’entendre. També tenim altres clubs que
són model i referència dins el
tennis estatal. De fet, Lleida
capital, amb quatre clubs molt
potents, és una de les ciutats
amb més activitat tennística
i capacitat organitzativa. Tot
això, unit a la tasca dels directors d’escola i dels entrenadors, cada cop més formats, fa
que la salut del tennis lleidatà
hagi millorat i sigui cada cop
més bona.  
•
Podria acollir Lleida un

torneig 250 o 500 ATP amb
les grans figures o és millor
que es concentri en una altra
mena d’esdeveniments?

Lleida ha demostrat que pot acollir allò que es proposi, tot i que al principi a fora
no se’ns prenien seriosament, però a força d’anys i de credibilitat guanyada, hem
superat sempre les dificultats d’operativa i les exigències econòmiques que comporten els grans projectes. Els clubs sempre han estat fins i tot pel damunt del que
se’ls demanava, i això és una garantia per a la Representació Territorial a l’hora de
lluitar per aconseguir l’organització d’algun esdeveniment. Aquí s’ha jugat la Copa
Davis, la Fed Cup, el Màster Nacional, i es disputen de forma regular el Campionat
d’Europa Sub 18 de seleccions, els  ITF de 25.000 dòlars, Internacionals de cadira
de rodes i tornejos emblemàtics com el Sub 13 Albert Costa o diferents campionats
de Catalunya i d’Espanya. Per tant, no hem de descartar res. Com sempre, treballarem per ser a prop dels llocs de decisió i atents a les oportunitats.
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Quins projectes impulsarà en l’etapa que ara comença?

Seguirem apostant per allò que ens fa singulars i, com sempre, buscarem
nous reptes de la mà dels clubs. Tenim les pistes cobertes de la Caparrella,
treballem amb el centre de tecnificació i referència, i donem suport a jugadors
i clubs. Lleida també disposa d’una selecció que ja abasta des dels 9 anys
fins als 16, incorporant enguany el grup de cadira de rodes que viatja per tot
l’Estat, i també tenim revista pròpia amb molt abast.

“seguirem apostant per allò que ens fa
singulars i buscarem nous reptes de la mà
dels clubs i INSTITUCIONS”

Un dels reptes per aquests propers quatre anys és intentar crear noves fórmules per potenciar la pràctica de tennis amateur. També potenciarem la fórmula
de la gala del tennis, una festa de referència dins l’esport català que ha passat de tenir una mitjana de 130 assistents a superar els 300. I potenciarem el
màsters provincial amb noves fórmules que aportin valor perquè sigui considerat un torneig de referència, indispensable en el palmarès de qualsevol jugador
de la província.
Per aconseguir aquests reptes comptem amb el suport de tots els clubs i amb
unes excel·lents relacions tant institucionals com federatives. Portem ja quatre
presidents de la Catalana i quatre de l’Espanyola, i Lleida sempre és la referència.

JOrdi Tamayo, nou
president de la FCT
Relleva a Joan Navarro

Jordi Tamayo va ser escollit nou president de
la Federació Catalana de Tenis després d’obtenir la victòria en els comicis, amb 94 vots
a favor davant dels 60 obtinguts per la candidatura del president sortint, Joan Navarro.
Un total de 155 clubs dels 192 amb dret
a vot van participar en els comicis, en els
quals el projecte Units Pel Tennis Català de
Tamayo va superar la candidatura continuista
de Navarro, president de la FCT els últims
cinc anys.
De fet, Tamayo es va imposar en les quatre
províncies catalanes: 59 vots a 46, a Barcelona; 10 vots a 4, a Tarragona; 6 vots a 3, a
Lleida; i 19 vots a 7 a Girona.
Després del seu triomf, Tamayo va donar “les
gràcies a la gran família del tenis català. Estem orgullosos de tot el món que forma part
d’aquest esport; presidents de clubs, directius, jugadors, àrbitres i amants del tenis. A
partir d’aquest moment començarem a treballar units pel tenis català, sempre al costat
dels clubs i amb la il·lusió de tornar a fer
gran el tenis català”.
Jordi Tamayo va agraïr al president sortint
Joan Navarro, “l’esforç fet en aquests darrers anys on la institució ha viscut moment
crítics”.

	

Mòdol-Puigdevall
reediten corona

Els lleidatans Carles Mòdol
(CN Lleida) i Miquel Puigdevall (CT Tarragona) es van
proclamar campions d’Espanya de dobles +50 per segon any consecutiu. Ho van
aconseguir en batre a la final
a Llafranc a Josep Berga (CT
Olot)-Roman Bosch (CT Vilafranca) per 6-2 i 6-4, culminant així una trajectòria mag-

nífica, ja que no van cedir ni
un sol set.
Pel que fa a l’apartat individual, Carles Mòdol va perdre
per 6-3 i 6-2 a les semifinals
davant Héctor Vázquez, jugador que va acabar guanyant
el quadre de +50. Un altre
jugador del CN Lleida, David
Cor, va participar en +35 i va
perdre en vuitens davant Joan

Cardona (CT Tarragona) per
7-6 i 6-3. Al torneig també
hi van prendre part un jugador del Sícoris, Jesús Almarza, que va arribar a quarts de
+45, i dos representants del
CT Lleida: Natxo Fontova,
que va ser quart-finalista en
+50, i Josep Hidalgo, que va
fer vuitens de final en aquesta categoria.

L’Open CN Lleida ja té
el quadre d’honor d’enguany

El torneig corona els campions des de benjamí fins a veterans
L’Open CN Lleida, una de les proves del
Circuit Provincial de Lleida 2017 - Camí
al Màsters, va posar el punt final a l’edició d’engany amb el lliurament dels pre-

mis als vencedors i finalistes de les 24
categories que s’han disputat i que han
comprés des de benjamins fins a les de
veterans.
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Borbón, campiona catalana de dobles
la jugadora del CN Lleida guanya en infantils formant parella amb Laura García
Claudia Borbón, jugadora del CN Lleida, formant parella amb Laura García, del CT Andrés Gimeno de Castelldefels, es va proclamar campiona de dobles infantil femení.
Borbon-García partien com a caps de sèrie
número 1 i es van endur el títol en batre a
la final Martina Coral i Berta Miret per 6-3 i
7-6. Prèviament, Borbón i García havien eliminat Lucía Lucas i Anna Dueñas a quarts
de final per 6-1 i 6-3, i Irene Durán i Aya El
Marrasse a les semifinals per 6-2 i 6-2.
Amb els resultats obtinguts en el Campionat
de Catalunya, tant en la prova individual (va
perdre semifinals) com en dobles, Claudia
Borbón s’assegurava la seva participació en
el Campionat d’Espanya d’ambdues categories que es disputa a Madrid.

un altre gran aniversari del CT Urgell

Les instal·lacions del Club Tennis Urgell
van acollir una nova edició, la 48a, del
Trofeu Aniversari-María José Jiménez Ortodòncia, que es va tancar amb un gran
èxit tant a nivell de participació com de
joc i organització. Entre totes les categories, el torneig va mobilitzar més de 250
jugadors i jugadores.
Els campions per categories van ser, en
benjamí masculí 1, Adrià Franco, i en
benjamí masculí 2, Víctor Palomar; en
benjamí femení, Joana Ripoll; en aleví

masculí 1, Alberto Pedrico; en aleví masculí 2, Alan Rodríguez; en aleví femení 1,
Elena Noguero; en aleví femení 2, Andrea
Giral; en infantil masculí 1, Gerard Pascual; en infantil masculí 2, Martin Slafer; en
infantil femení 1, Adriana Cortés; en infantil femení 2, Ariadna Garreta; en cadet
masculí 1, Gerard Farré; en cadet masculí
2, Dani Martínez; en júnior masculí 1, Álvaro Barranco; en júnior masculí 2, Jordi
Buira; en veterans +35, David Cor; i en
absolut masculí, Hugo Palomar.

Trofeu Aniversari S
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Lleida gaudeix amb els ‘craks’ del futur
Nicolás Álvarez i Carlota Martínez, campions d’Espanya cadets al CT Lleida
La pista central del Club Tennis Lleida va coronar el
diumenge 25 de juny com a nous campions d’Espanya cadets Nicolás Álvarez i Carlota Martínez, brillants guanyadors d’un torneig que ha aplegat el bo i
millor del futur del tennis estatal. El partit que decidia el títol masculí ha estat èpica, amb 3 hores i 45
minuts de duríssima lluita. A les finals i a l’acte de
lliurament de premis, hi van assistir, el president de
la FCT, Jordi Tamayo; el president de la Federación
Española de Tennis, Miguel Díaz Román; el president
del CT Lleida, Jorge Culleré; el president de la FCT,
Ignasi García, i el representant d’Esports, Joan Segura acompanyat de directius del club.

La final masculina va ser un
xoc d’estils entre Nicolás Álvarez, primer cap de sèrie i
màxim aspirant al títol, i la
que ha estat la gran sensació
del torneig, Carlos Alcaraz.
El primer, amb un joc més
físic, molt sòlid i regular, i el
segon, amb només 14 anys,
basant la seva força en cops
genials i en un talent natural
que va fer que es posés la
butxaca una grada molt animada i en què destacaven
un grup d’aficionats murci-

ans seguidors d’Alcaraz, que
es van desplaçar a Lleida
en autocar. Aquest contrast
d’estils va fer que es pogués
gaudir d’una final molt atractiva i oberta. Al final, Al final,
7-6 (6), 4-6 i 7-5 per Álvarez.
Pel que fa a la final femenina, Carlota Martínez, segona
cap de sèrie del torneig, va
acabar demostrant amb la
consecució del títol allò que
havia apuntat al llarg de tot
el torneig amb una trajec-

tòria molt sòlida. A la gran
final, la saragossana no va
deixar marge per a la sorpresa davant la valenciana Leyre
Romero (16), a la que va
derrotar per 6-4 i 6-3. Amb
un joc sense errors i molt
constant, Carlota Martínez
va acabar desarmant una jugadora que arribava a la final amb el cartell de campiona del Mutua Madrid Open
i botxí de la lleidatana Ares
Teixidó, cap de sèrie número
1 del torneig.

Al quadre també hi cal afegir els dels campions del torneig de dobles en les finals disputades
dissabte a la tarda. En nois van ser Javier Cueto i Alejandro García, segons favorits, que es
van imposar per un doble 6-3 als primers caps de sèrie, Jaime Caldés i Pedro Vives, mentre
que en noies el títol se’l van adjudicar Jéssica Bouzas i Uxia Martínez, terceres favorites,
guanyadores per 6-4 i 6-3 enfront la parella formada per les quartes caps de sèrie, Gemma
Lairón i Carlota Martínez.

Entre els participants hi havia cinc lleidatans, tots ells del club amfitrió: en nois, Aleix
Gaya, que va perdre a la primera ronda en individuals, i Jesús Orán, que també va caure a
la primera en dobles fent parella amb Gaya;
i en noies, Núria Pérez, també eliminada en
el seu debut, i les germanes Teixidó. En el
cas d’aquestes, la seva trajectòria va ser més
llarga i semblaven en el bon camí per llui-

tar pels títols, però tot se’n va anar en orris en una jornada negra, en què l’Ares, cap
de sèrie número 1, era eliminada en vuitens
de final, i la seva germana Aran es lesionava
en aquesta mateixa ronda, amb la qual cosa
perdia el seu duel d’individuals i, amb la seva
baixa per lesió, provocava de retruc l’eliminació del dobles que formava amb la seva
germana, quan ja eren a quarts de final.

festes de Cloenda de les escoles

Amb l’arribada de l’estiu, els clubs de Lleida tanquen el curs i celebren la festa de
cloenda de les seves escoles. Dos de les entitats que ho van fer van, tal i com mostren
les imatges, van ser el CT Lleida i el Sícoris Club.

títol i ascens per al CN Lleida
campió d’Espanya de veterans +45 B i puja a la màxima categoria
L’equip de veterans +45 del CN Lleida, format per Pepito Talavera, Albert Mòdol, Iñaki
Masip, Carles Mòdol, Jordi Vilar i Joan Escobar, es va proclamar campió d’Espanya B de
la categoria després de guanyar el CT Valencia per 4-1. D’aquesta manera, l’equip lleidatà obté l’ascens directe
al quadre A, màxima
categoria del tennis estatal, en la que competirà amb els vuit millors
equips espanyols la
pròxima temporada.
A la final contra el CT
Valencia, els punts
del CT Lleida els van
sumar Carles Mòdol,
guanyador por 7-5 i
6-4 davant Pablo Cabrera; Pepito Talavera,
vencedor per 3-6 6-4 i 6-4 enfront Víctor
Bacete; Albert Mòdol, que es va imposar per
6.40 i 6-0 davant Javier Uso; i Jordi Vilar,
guanyador contra Alejandro Valiño per 6-3 i
6-4. L’única derrota la va patir Iñaki Masip
enfront Enrique Guillén per 4-6, 6-2 i 4-6.

Va derrotar el CT
València per 4-1
completant una
gran temporada

s

Tennis per una gran causa
El CT Lleida va acollir amb Èxit el II torneig Aremi de dobles

Les instal·lacions del Club Tennis Lleida
van viure el 17 de juny una jornada molt
especial amb motiu del II Torneig Tennis
Aremi, una diada organitzada conjuntament per l’Associació Aremi i pel CT Lleida amb la col·laboració de la Federació
Catalana de Tennis a Lleida.

Sota el lema ‘Fes-li un Match Point a la
paràlisi cerebral’, l’objectiu de la cita era
recollir fons per tal que el centre Aremi
pugui disposar, a les seves instal·lacions,
d’un parc infantil amb gronxadors i equipaments adaptats a les necessitats especials dels usuaris del centre.

‘Fes-li un Match Point a la paràlisi cerebral’

És per aquest motiu que la totalitat dels ingressos derivats de les inscripcions del torneig, la venda dels polos tècnics i la resta de
recaptació es destinaran a aquest fi.
El torneig, que es va disputar en la modalitat
de dobles, va comptar amb la participació
d’una seixantena de parelles, i entre els jugadors va destacar la presència de Jordi Arrese, medalla a Barcelona 92 i que va voler fer
costat a la iniciativa d’Aremi i del CT Lleida,
a l’igual que altres il·lustres veterans com ara
Martí Valentí i Jordi Bardou.
Tot i que era el de menys, els guanyadors del

torneig van ser la parella formada per Jordi
Arrese i José Luis Martínez, que es van imposar a Albert Mòdol i Andreu Vicente.
El programa de la jornada es va obrir al matí
amb un entrenament oficial de la Selecció
Lleidatana de tennis supervisat pel director
tècnic de la FCT a Lleida, Marc Ivan Rodríguez, al que va seguir un vermut solidari. A
les cinc de la tarda es va iniciar el torneig
de dobles, i en acabar es va fer l’acte de
lliurament de trofeus. Un sopar i un concert
de Lluís Fortuny, de la Companyia Elèctrica
Dharma, van posar el punt final a la diada.

II TORNEIG AREMI S

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
Novembre de 2017

Compta amb mi!

El 6è Open Solidari del CN Lleida recull 9.000 euros per a l’AECC de Lleida
La sisena edició de l’Open Solidari Club Natació
Lleida va suposar un nou èxit a tots els nivells,
amb 465 persones inscrites, entre les quals 198
nens i nenes, un gran ambient en totes les activitats programades i un total de 9.041,00 euros
recaptats que s’entregaran íntegrament a l’AECC
de Lleida.
El club ha volgut agrair l’esforç i la col·laboració
a tots els que van fer possible una jornada que
va deixar palesa la implicació de la gent del club,
amb força donacions i una elevada participació
en totes els actes, exhibicions i activitats d’oci
que es van realitzat a les instal·lacions del club
durant els quatre dies en què es va desenvolupar
l’esdeveniment, i això malgrat que la climatologia no va acabar d’acompanyar.
En aquest sentit, cal destacar que l’equip humà

de l’organització ha anat creixent any rere any,
sumant en aquesta edició una cinquantena de
persones que, sense cap ànim de lucre, es van
afegir al projecte, així com també cal destacar el
recolzament i les diverses aportacions d’organismes públics i privats.
Aquest fet ha permès que tots els ingressos que
s’han recaptat mitjançant les inscripcions dels
participants a les activitats, més una donació de
3.000 euros atorgada per la Fundació La Caixa,
es puguin donar íntegrament a l’AECC de Lleida
per al finançament de la 18a edició de colònies de nens i nenes amb malalties oncològiques
que es realitzaran a Salardú aquest estiu. Com
cada any la Representació Territorial a Lleida de
la FCT, va aportar el seu petit gra de sorra al
projecte.

Open SOLIDARI - CN LLEIDA S

Lleida, present al Rafa Nadal d’Alacant

El tenis lleidatà va comptar amb una àmplia representació al Rafa Nadal Alacant, penúltima prova de l’any
dins el Rafa Nadal Tour abans de la cita de Madrid i del Màsters final a Manacor, i en la que Claudia Borbón
va ser la millor. Sergi Viles va perdre a primera ronda amb el cap de sèrie número 12, Luis Rocha, per 6-3 i
7-6; Albert Pedrico va caure també a la primera ronda contra 16è favorit, Jaime Galligo, per 6-2, 4-6 i 6-1;
Dani Martínez també va cedir a la primera per 6-0 i 6-4 contra Juan José Martínez; Claudia Borbón, que
partia com a cap de sèrie número 12, va guanyar a primera davant Maria Ortega per 6-3 i 6-3, i a segona
contra Lola Durall per 6-2 i 6-1, però va perdre al vuitens de final contra Leire Fernández, número 1 catalana
de la categoria, per 6-2 i 6-3, en un duel en el que va acusar els problemes d’esquena que va arrossegar
durant tot el torneig.

Dani Martínez (CN Lleida), campió
infantil del VII Open Ciudad de Monzón
Dani Martínez, jugador del CN Lleida, es va proclamar
campió del VII Open Ciudad de Monzón 2017 i finalista
del VII Open Servicinca Monzón després de guanyar el
jugador Rodrigo Cegoñino pel resultat de 6-3 i 6-1, i de
perdre amb Adrián Núñez per 7-6 (7) i 6-3, respectivament.

