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Som-hi! 
Nou repte per a la Selecció lleidataNa de teNNiS: SaNtaNder 

La Selecció Lleidatana de tennis ja té destí 
i rival per la seva pròxima sortida: el club 
Real Sociedad de Tennis La Magdalena de 
Santander davant un combinat càntabre 
del 7 al 10 de setembre. 
Aquesta expedició dóna continuïtat un any 
més al projecte iniciat el 2011 per la Re-

presentació Territorial a Lleida de la Fe-
deració Catalana, de forma conjunta amb 
els clubs de la província, i que fins ara ha 
portat la Selecció a visitar i competir amb 
Pamplona (2011), Tarragona (2012), Valèn-
cia (2013), Sevilla (2014), Madrid (2015) i 
Sant Sebastià (2016).



La Selecció està formada per 14 
nois i noies de categoria benjamí, 
aleví i infantil. El grup benjamí està 
integrat per Joana Ripoll (CN Lleida), 
Meritxell Teixidó (CT Lleida), Adrià 
Franco (CT Lleida) i Nil Rubio (CT 
Urgell).
Per la seva banda, els integrants 
alevins de la Selecció seran Albert 
Pedrico (CN Lleida), Sergi Viles (CT 
Mollerussa), Álex Oràn (CT Lleida) i 
Laia Larrosa (CT Lleida), mentre que 
el grup infantil està format per Dani 
Martínez (CN Lleida), Gerard Pascu-
al (CT Lleida), Paula Arcarons (Síco-
ris Club), Claudia Borbón (CN Llei-
da), Jan Rubio (CT Urgell) i Albert 
Mòdol (CT Lleida). 



Aquest any, com a novetat, la Selecció va col·laborar amb el Torneig Solidari d’Are-
mi celebrat al CT Lleida fent el seu primer entrenament.
L’expedició lleidatana tindrà al capdavant el president de la Representació Territo-
rial a Lleida de la FCT i ideòleg del Projecte Selecció, Ignasi García, mentre que 
el responsable esportiu de la Selecció serà el director tècnic provincial, Marc Ivan 
Rodríguez Nieto
Cal recordar que, des de 2015, la Selecció de Tennis està apadrinada per Albert 
Costa, el millor tennista de la història del tennis lleidatà, amb qui es du a terme 
també una trobada-clínic anual a les pistes del RCT Barcelona.



Aran Teixidó va tenir una excel·lent actuació al 
torneig Vila do Conde Cup, del Circuit ITF Jú-
nior, on es va quedar a les portes de la victòria 
final. La jugadora del CT Lleida, va caure a la 
gran final davant la mallorquina Dami Edibson 
en 3 sets (4-6, 6-4 i 6-4) després d’una gran 
setmana. 
La lleidatana, que disputava la seva primera final 
del circuit, es va imposar en la primera mànega, 
però la balear va aconseguir empatar en la se-
gona. En el set de desempat, molt disputat, la 
lleidatana va acabar cedint davant Edibson per 
6-4. A les semifinals del torneig Teixidó s’havia 
imposat a la portuguesa Leonor Oliveira per un 
doble 6-3. Oliveira havia protagonitzat una de 
les sorpreses del torneig, ja que va eliminar en 
primera ronda la cap de sèrie número 1, la ucra-
ïnesa Maria Natalia Lyven. 
A la primera ronda, Aran Teixidó va derrotar la 
russa Kristina Savvi, a la segona l’espanyola Uxía 
Martínez, als quarts de final es va imposar a la 
cap de sèrie número 5, l’holandesa Isabelle Ha-
verlang.
En els dobles, Aran formant parella amb Ángela 
Díaz van arribar a les semifinals.

final amb sabor a victòria
aran teixidó (ct lleida), finalista al vila do conde del circuit itf júnior  



AlcAlà i Torres, brillen Al cT Urgell
s’emporTen els TíTols en el cAmpionAT de cATAlUnyA sUb 15

El CT Urgell va acollir amb èxit fa unes 
setmanes el Campionat de Catalunya sub 
15 que va proclamar com a campions 
Max Alcalà i Marta Torres.
En la jornada final, Alcalà va donar una 
nova mostra del seu talent amb el seu 
excel·lent joc es va desfer de David Álva-

rez, el cap de sèrie número 5, per 6-0 i 
6-1.  El partit definitiu en categoria feme-
nina va ser molt més igualat. Marta Torres 
es va imposar amb tranquil·litat el primer 
set per 6-2 davant Alejandra Ferrer, però 
va haver de lluitar de valent per vèncer en 
el segon, 7-5, i amb ell el títol.



Al lliurament de premis 
hi van assistir, entre 
altres, el president de 
la Federació Catalana 
Tennis, Jordi Tamayo, 
el president de la FCT 
Lleida, Ignasi García, 
que vam acompanyar 
el president del CT Ur-
gell, Ramon Mestres, 
el director del torneig, 
Carlos Coll, i a la re-
presentant del patroci-
nador BBVA-CX.



En el segon dia de competició, més llei-
datans van entrar en acció.  La primera va 
ser la integrant del CT Lleida Núria Pérez, 
que va perdre davant Leire Fernández per 
3-6 i 4-6.
Raúl Galiano, de l’Urgell, va jugar davant 
el cap de sèrie númer2, Oriol Fillat, i va 
perdre per un doble 6-0.
Claudia Borbón, jugadora del CN Lleida, 
es va medir a Laia Saborit, a qui va gua-
nyar perfectament accedint a segona ron-
da per 6-0 i 6-1.
Gerard Pascual va jugar contra el cap de 
sèrie número 5, David Álvarez i va caure 
per 6-4 i 6-1 i Dani Martínez va engegar 
el tercer torn amb Iker Rivero, finalitzant 
el partit amb un marcador de 6-0 i 6-4 
en contra.
Per últim, Clàudia Puigdevall, del CT Llei-
da, va jugar contra Rosa Castellà amb qui 
va manternir una gran lluita però va aca-
bar cedint el partit al tercer set per 7-5/6-
7 (5) i 6-2.
A la tercera ronda, Paula Arcarons, 
exempta en la primera ronda, no va poder 
amb Jordina Font. La jugadora del Sícoris 
Club va cedir per un doble 6-4, mentre 
que Clàudia Borbón va dir adéu després 
de caure davant la cap de sèrie número 2 
del torneig, Marta Torres, per 6-4 i 6-2.



El torneig va tenir una important 
participació lleidatana. El primer 
dia de competició van passar a 
segona ronda Gerard Pascual (CT 
Lleida), que va derrotar al també 
lleidatà Roger Talavera, de l’Ur-
gell, (6-0 i 6-0); Raúl Galiano, CT 
Urgell, que es va imposar en tres 
sets a David Baños (4-6, 6-4 i 
6-1) i Dani Martínez, CN Lleida, 
que es va endur el triomf davant 
el jugador del CT Lleida Alejan-
dro Vicente (6-1 i 6-4).
Joaquim Soriano, del CT Urgell, 
va caure davant el cap de sèrie 
número 2 del torneig, Oriol Fillat 
(doble 6-0). Alejandro Barranco 
(CT Lleida) ho va fer davant el 
cap de sèrie número 10 Xavier 
Matas (6-2 i 6-0). Albert Mòdol 
(CN Lleida) va ser derrotat per 
Axel López, cap de sèrie número 
12, per 6-0 i 6-0.
Jan Rubio, jugador del CT Urgell 
i el més jove amb 12 anys, va 
perdre en un dels darrers partits 
del dia amb Ton Simó per 6-3 i 
6-2, i  Marc Mateo (CN Lleida) va 
cedir davant Pau Vidal per 3-6, 
6-1 i 6-2.





El Ct JunEda Ja té Campions
FranCEsC pons i agnès torrEnt, guanyadors dEl tornEig soCial

El Campionat Social del Club Tennis Ju-
neda ja té campions per a la seva edició 
del 2017.
En individual masculí, el títol del grup Or 
ha estat per a Francesc Pons, amb Carles 
Gelonch com a subcampió, mentre que 
en el grup Plata, el campió ha estat Anto-
nio Graus, amb David Trenchs com a sub-
campió, i en el Bronze, Juan del Moral 
s’ha proclamat campió, amb Josep Mas 

com a subcampió.
En individual femení, la campiona ha es-
tat Agnès Torrent, i la subcampiona, Salo-
mé Puig. En dobles masculins, el títol ha 
estat per a Marc Mònico i Francesc Reig, 
amb Josep i Oriol Masbernat com a sub-
campions, mentre que en dobles feme-
nins, les campiones han estat Eva Lamar-
ca i Esther Esteve, i les subcampiones, 
Mercè Domingo i Lídia Gelonch.



Social cT Juneda S



Segueix també l’actualitat i l’arxiu del tot tenniS a fctenniS.cat/lleida/

nil rubio (ct 
urgell), campió        

a Salou
Nil Rubio (CT Urgell) ha demos-
trar un bon moment de forma 
aquest estiu com ho demostra el 
seu títol de campió al Circuit Ju-
venil d’Estiu a les instal·lacions 
del Club Tennis Salou. El lleidatà 
es va desfer en una gran final de 
Lluís Bruelles per 6-0 i 6-4 en 
categoria benjamí masculí.



Marató de dobles de Mequinensa

Mequinensa va celebrar el dissabte 26 
d’agost la 13a edició de la seva Marató de 
Dobles. Després de jugar tota la tarda partits 
a 20 minuts, es van disputar les finals de les 
categories mixta i masculina. En dobles mix-
tes, el títol va ser per a Manel Pérez i la seva 
filla Nuria Pérez, que es van imposar davant 
Claudia Borbón i Javi Borbón, mentre que 
en la categoria masculina van guanyar Josep 
Maria Vallés i Javi Borbón. En acabar, es va 
procedir a fer el lliurament de trofeus i es va 
celebrar un berenar-sopar que va servir com 
a cloenda de la jornada esportiva.



mequinensa S





Les instal·lacions del Club Tennis Alpicat 
van acollir el divendres 28 de juliol el tra-
dicional torneig de dobles nocturn, en què 
hi van prendre part un total de 22 juga-
dors van prendre part repartits en 6 pare-
lles en la categoria femenina i 5 parelles 
en la categoria masculina. Els partits van 
començar a les 20.00 hores del diven-
dres i van finalitzar a les 3 de la matinada 
del dissabte, és a dir, un total de set ho-
res de tennis presidides pel bon ambient 
i per l’esperit competitiu. En finalitzar la 
vetllada, es van entregar els trofeus als 
campions i subcampions i es van sortejar 
regals entre tots els participants.

torneig de dobles nocturn d’AlpicAt 



AlpicAt S



Gran estiu de Cèlia torrelles (Cn lleida) 

riCard rubio (Cn lleida) Guanya 
el CirCuit Juvenil del Ct salou

Ricard Rubio, jugador del CN Lleida, es va adjudicar el títol de 
campió de la categoria júnior masculí del Circuit Juvenil d’Estiu 
que va organitzar el passat 13 d’agost el CT Salou. El tennista 
lleidatà es va imposar a la final al jugador Arnau Rico Enrique, del 
Centre Esportiu Valldoreix, per 7-5 i 6-1. 

Cèlia Torrelles, jugadora del 
CN Lleida, va guanyar la pro-
va benjamí femení del Circuit 
Juvenil d’Estiu organitzat pel 
CT Reus Monterols. La lleida-
tana es va imposar a la final 
davant Carme Chaler, del CT 
La Closa, per 6-2 i 6-4. 
Prèviament, Cèlia Torrelles 
havia estat finalista en dos 
tornejos més del mateix cir-
cuit: al CT Salou, on va per-
dre a la final davant l’arago-
nesa Celia Ansón (Stadium 
Casablanca) per 6-0 i 6-1, i 
al CT Gimnàstic de Tarrago-
na, on no va poder disputar la 
final degut a unes molèsties 
a la cama sobrevingudes un 
dia abans. 
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