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EN MARXA EL PROGRAMA DE VISITES DE LA
FCT LLEIDA ALS CLUBS DE LA PROVÍNCIA
El passat mes de març es va posar en
marxa el programa de visites-entrenaments del director tècnic de la Representació Territorial a Lleida de la Federació
Catalana de Tennis, Marc Ivan Rodríguez
Nieto. En aquesta primera fase, les visites es realitzaran fins al mes de junt.
L’objectiu del programa, impulsades per
la FCT Lleida, és analitzar l’estat del tennis provincial lleidatà, veure nous jugadores, conèixer una mica més de primera

mà la tasca tècnica del club i, sobretot,
poder ajudar i assessorar en tot allò que
sigui possible als tècnics i als clubs.
La primera visita es va fer al CT Mollerussa. El treball esportiu es va fer amb un
grup de 20 nens de categoria aleví i infantil seleccionats pel club i prèviament
el Director Esportius de la FCT Lleida es
va reunir amb el president del club, Josep
Anton Ajates i amb la Directora de l’Escola, Dolors Folguera.

LA SELECCIÓ, AL RCTB AMB L’ALBERT COSTA

La Selecció Lleidatana va celebrar una trobada a les instal·lacions del Reial Club de
Tennis Barcelona-1899 i que
va permetre els joves tennistes
lleidatans competir, per segon
any, a les mateixes pistes on
se celebra el prestigiós Godó.
La cita va ser proposada per la
Representació Territorial a Lleida de la FCT i avalada per l’Al-

ELS LLEIDATANS VAN
PODER JUGAR A
LES PISTES ON ES
DISPUTA EL GODÓ

S

bert Costa, en la seva doble
condició de padrí de la Selecció Lleidatana i director
esportiu del club barceloní
i del Godó.
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 Santander en l’anterior sortida de
la Selecció Lleidatana.
Els benjamins van ser Joana Ripoll
(CN Lleida), Meritxell Teixidó (CT
Lleida), Adrià Franco (CT Lleida) i
Nil Rubio (CT Urgell).
El grup aleví el formaven Albert Pedrico (CN Lleida), Sergi Viles (CT
Barcino), Álex Orán (CT Lleida) –que
va poder ser a la sortida– i Laia Larrosa (CT Lleida), i els infantils eren
Dani Martínez (CN Lleida), Gerard
Pascual (CT Lleida), Paula Arcarons
(Sícoris Club), Claudia Borbón (CT
Andrés Gimeno), Jan Rubio (CT Urgell) i Albert Mòdol (CT Lleida).
Tots els tennistes van participar en
3 torns de partits (individual i dobles) davant rivals del club barceloní, amb la supervisió de diferents
tècnics i amb la visita del mateix
Albert Costa, un al·licient més que
es va afegir al fet de poder trepitjar les pistes per on han passat i
passen cada temporada els millors
tennistes del planeta.

La jornada també va tenir un dinar i acte
institucional amb la trobada entre el vicepresident del RCTB-1899, Nacho Soler Cabot, i el president de la FCT Lleida,
Ignasi García per tal de tractar temes de
col·laboració bilateral.
Soler Cabot va saludar els components de
la Selecció, va felicitar Lleida per aquest
projecte pioner i va obrir les portes del

club per tal de repetir anualment aquesta
jornada esportiva. Per la seva part, Ignasi García va agrair Soler Cabot l’excel·lent
tracte rebut sempre per part del RCTB i
va destacar la bona sintonia existent entre
les dues institucions una mostra de les
quals és aquesta sortida de la Selecció.
“Pels jugadors és un dia molt especial”,
va assegurar.

SOLANS, NOU PRESIDENT DEL CT LLEIDA
RELLEVA A JORGE CULLERÉ QUE DEIXA LA PRESIDÈNCIA DESPRÉS DE 8 ANYS
José Luis Solans Pueyo es va convertir el 4 d’abril
en el nou president del CT Lleida, el dotzè de la història del club, rellevant en el càrrec a Jorge Culleré.
Solans va accedir a la presidència en encapçalar
l’única candidatura presentada al procés electoral.
En la seva intervenció davant els socis, Solans va
agrair el gran esforç i feina feta per la junta sortint
durant els últims vuit anys. El nou president va assegurar que “és un gran orgull i honor i, al mateix
temps, una gran responsabilitat ser president d’un
club tant gran com aquest”, i va manifestar “que
he format una junta molt il·lusionant, amb moltes
ganes de treballar i amb gent molt professional i
que representa totes les sensibilitats del club”. Per
la seva part, Culleré va destacar el gran creixement
i potencial del club en les àrees social i esportiva,
i la tasca que s’ha fet per mantenir la pau social.
També va agrair la feina i l’esforç fet pel personal
de la casa, la tasca i el suport de la junta directivq.
Solans va estar acompanyat pels que seran els
components de la seva junta directiva: Xavier Bosch
(vicepresident), Lídia Claramunt (tresorera), Julio
Manciñeiras (secretari) i els vocals Joan Turmo, Judit Montel, Natxo Fontova, José Luis Raposo, Isidro
Domínguez i Dino Terés.

SEGUINT LES PASSES D’ALBERT COSTA
AVENDAÑO I JIMÉNEZ, CAMPIONS DEL SETMANA SANTA-TROFEU COSTA DEL CT URGELL

Miguel Avendaño i Victòria Jiménez es van
proclamar campions del XXIXè Torneig de
Setmana Santa-XVIIIè Trofeu Albert Costa de
tennis en categoria sub 13 celebrat a les pistes del CT Urgell.
En la categoria femenina, Victòria Jiménez
es va desfer per 6-3 i 6-1 de Sara Dols. La
jugadora catalana va jugar un partit impecable i no va donar cap opció a la balear.
A la final masculina, Miguel Avendaño va
anar de menys a més per guanyar i rebre el

trofeu de mans de l’ex jugador Albert Costa.
El madrileny va començar cedint el primer
set davant Iker Sevilla per 4-6. El valencià
Sevilla ho va donar tot per guanyar per la via
ràpida, però en el segon set, Avendaño es va
refer i va vèncer 7-5 per empatar el partit.
El jugador de la Federació Madrilenya de
Tennis es va posar ràpidament amb un 4-2
i va començar a teixir el seu triomf per 6-3
davant un Iker Sevilla que també va desplegar un gran joc.

Per finalitzar, l’entrega de trofeus va estar protagonitzada
pels finalistes i guanyadors,
que han rebut els seus premis de mans d’Albert Costa,
la seva mare Rosa Casals,
la presidenta del CT Urgel,
Blanca Nos, i el responsable
de l’àrea esportiva de l’entitat, Vicente Traid.

El torneig va comptar amb quatre representats lleidatans. Rocío Roig (CT Lleida)
va perdre per 6-0 i 6-1 davant Sáez. Alejandro Juan es va imposar a Albert Pedrico (CN Lleida) en un partit que ha finalitzat 6-3 i 6-0. Per la seva banda, Álex

Orán (CT Lleida) tampoc va estar afortunat davant Carlos Giraldi, amb qui va
caure per un doble 6-2. Per últim, Elena
Noguero (CN Lleida) tampoc va poder donar la sorpresa enfront Carla Ferrer-Salat
(6-1 i 6-0).

MEQUINENSA OBRE EL SUPERTENNIS
UN CENTENAR DE NENS VA PARTICIPAR EN LA JORNADA INAUGURAL DEL CIRCUIT

El pavelló Poliesportiu Municipal de Mequinensa va acollir la primera prova del
Circuit Supertennis que ve reunir un centenar de nens i nenes de 4 a 12 anys de
les localitats de Casp, Montsó, Binèfar,
Fraga, Alcarràs, Lleida i Mequinensa
L’objectiu fonamental d’aquesta activitat
de la FCT és donar a conèixer la pràctica
del tennis d’una manera divertida entre
els més petits.
El Club Tennis Mequinensa, que ha comp-

tat amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Mequinensa, l’Associació de Pares i
Mares del Col·legi Maria Quintana de la
localitat i de diverses firmes comercials.
L’activitat es va desenvolupar en dotze
pistes adaptades a les mesures dels participants.
La jornada va finalitzar amb el lliurament
de medalles a tots els participants i amb
un sorteig de regals obsequi dels patrocinadors

EL TENNIS I LLIBRES ES CONSOLIDA
EL TORNEIG BENJAMÍ APLEGA 67 PARTICIPANTS AL CT LLEIDA

L’Open Benjamí Tennis i Llibres va coronar els
seus campions després de més de dos mesos
d’intensa competició a les pistes del CT Lleida.
En total, el torneig va aplegar 67 tennistes que
es van repartir en sis quadres diferents. En benjamí femení, la campiona va ser Celia Torrelles,
guanyadora a la final davant Anna Noguero per
5-3 i 5-3; en benjamí masculí 1, el campió va
ser Víctor Palomar davant Roger Dolcet (4-1 i
4-0); en benjamí masculí 2, títol per a Xavier

Maimó davant Gerard Gort (4-5, 4-2 i 10-5); en
consolació femení, títol per a Carla Magrí davant
Mariona Fortuny (4-0 i 4-0); en consolació masculí 1, títol per a Oriol Fernández davant Víctor
Bosch (4-0 i 5-3); i en consolació masculí 2, títol per a Daniel Gros davant Joan Esquerda (5-3
i 4-0).
Destacar el suport rebut per part de la Llibreria
Caselles, que ha regalat un llibre a cada participant.

TENNIS I LLIBRES S

CLÀUDIA BORBÓN I DANI
MARTÍNEZ, REGNEN AL
CATALÀ DE DOBLES

El CIT Cornellà va acollir, com ja és tradicional aprofitant l’aturada escolar de Setmana Santa, la fase final dels Campionats de
Catalunya en categoria Benjamí i Cadet. En
aquest últim dos tennistes del Centre de Tecnificació de la FCT Lleida, Clàudia Borbón i
el tennista del CN Lleida, Dani Martínez, van
ser protagonistes en els quadres de dobles.
Borbón, que va perdre a vuitens al quadre
individual amb la quarta favorita, va sumar el
títol de dobles femenins i dobles mixtes.
El primer el va guanyar
formant parella amb
Laura Garcia (CT Andrés Gimeno) superant
a Ariadna Briones (CT
Barcino) i Bruna Casasampere (CT Sabadell)
per 7-5 i 6-4.
La jugadora de l’Andrés Gimeno va sumar el
títol de dobles mixtes formant parella amb
Dani Martínez en derrotar per 6-4 i 6-2 a
Aina Garriga (David Lloyd Club Turó) i Javier
Servera (CT La Salut). Martínez va ser semifinalista en dobles masculí formant parella
amb Marçal Miret al perdre amb els caps de
sèrie número 1 i campions del torneig, Max
Alcalà i Oriol Fillat.

ENTRE ELS DOS
SUMEN EL TÍTOL DE
DOBLES FEMENÍ I EL
DE DOBLES MIXTE

S

MATRÍCULA D’HONOR PER L’ARES LLOBERA
Ares Llobera va sumar un
titol molt especial al proclamar-se campiona del
Campionat de Catalunya
Universitari.
La jugadora del CT Urgell
es va desfer a les pistes
del CT Tarragona en quarts
de final d’Andrea Balsells
(FCT) per 6-1 i 6-0, i en
les semifinals va superar
Adriana Campoy (CT Mataró) per 6-1 i 6-2. Ja en la
final, disputada dimecres,
Ares Llobera va aconseguir un espectacular triomf
davant Sònia Poveda, de
l’Universitat Rovira i Virgili,
per 6-2 i 6-1.

GUANYA TAMBÉ EL CIRCUIT
UNIVERSITARI ABSOLUT DE LA FCT
Ares Llobera va signar una altra bona notícia en guanyar la categoria absoluta de
la primera prova del recent creat Circuit
Universitari de la FCT que es va disputar
al RC Polo. A les semifinals, Llobera es va
desfer de Paula Navia (Parque del Oeste)
per 6-0 i 6-1, i a la final va superar Maria
Oltra (CT Manresa) per 6-2 i 6-0.

PRIMER CAMPIÓ DEL eTENNIS DE LA FCT

EL DIRECTOR TÈCNIC PROVINCIAL DE LLEIDA S’EMPORTA EL TÍTOL DEL CAMPIONAT
El passat 27 de març, coincidint amb la celebració del Campionat de Catalunya Benjamí i Cadet al CIT Cornellà, es va celebrar el
primer Torneig eTennis organitzat per la FCT,
una de les modalitats dels eSports amb més
seguidors. Molts van ser els joves que es van
apropar a les instal·lacions federatives de
Cornellà, per veure en directe les primeres
finals d’aquesta nova modalitat esportiva de
la FCT, que es celebren a Catalunya.
Una de les notes destacades d’aquest pioner

campionat va ser poder veure a joves jugadors i jugadores de diferents edats i entrenadors competint entre ells.
La final la van disputar el director tècnic de
la FCT Lleida, Marc Ivan Rodríguez, i Roger
Reyes, amb victòria per al primer per 6-1 i
6-0. El lleidatà, que només va cedir un joc
en tot el Torneig és un jugadors d’eTennis
amb molt bon bagatge internacional. De fet
va arribar a ser el número 2 del rànquing
mundial del conegut joc Top Spin 4.

EL SÍCORIS POSA EN MARXA LA CAMPANYA ‘PORTA A UN AMIC’
El gran objectiu
d’aquesta iniciativa de portes
obertes és donar
a conèixer l’esport que practiquen els alumnes als seus
amics i coneguts, alhora que
es promociona
l’escola de tennis del club

EULÀLIA PASCUAL (SÍCORIS),

DAVID COR (CN LLEIDA),

FINALISTA DEL TORNEIG

CAMPIÓ MÉS 35 DEL CIRCUIT

PROMESES HEAD CELEBRAT

SÈNIOR DE LA FCT AL

AL CT CUNIT

CT ANDRÉS GIMENO

