
1

ENTREVISTA
ÒSCAR MAS
La nova directiva de la FCT 
sacseja el model esportiu tot 
digitalitzant-lo i renovant-lo

NOU PROJECTE 
DE TENNIS ESCOLAR FCT: 
”DESCOBRIM EL TENNIS”

PRESENTACIÓ DE LA 
FUNDACIÓ DEL TENNIS CATALÀ

Nº2

LLEIDA
Diada del Tennis Lleidatà

TARRAGONA
Diada del Tennis Tarragoní

GIRONA
Arrenca la copa 
Catalunya ABSOLUT

L A  R E V I S T A  D E  L A  F E D E R A C I Ó  C A T A L A N A  D E  T E N N I S

JULIOL 2019



2
H

EAD PRO
 PLAYERS M

AY PLAY W
ITH

 DIFFEREN
T RACQ

U
ETS FRO

M
 TH

E M
O

DEL SH
O

W
N

.

ADVANCED GRAPHENE 360 TECHNOLOGY TRANSFERS ALL OF THE ENERGY OF YOUR STROKE  

DIRECTLY INTO THE BALL. NO WONDER THE NEW RADICAL SERIES HANDLES EVERY SHOT IN THE GAME. 
 

NO SHOT YOU CAN’T PLAY

.COM



3

H
EAD PRO

 PLAYERS M
AY PLAY W

ITH
 DIFFEREN

T RACQ
U

ETS FRO
M

 TH
E M

O
DEL SH

O
W

N
.

ADVANCED GRAPHENE 360 TECHNOLOGY TRANSFERS ALL OF THE ENERGY OF YOUR STROKE  

DIRECTLY INTO THE BALL. NO WONDER THE NEW RADICAL SERIES HANDLES EVERY SHOT IN THE GAME. 
 

NO SHOT YOU CAN’T PLAY

.COM

ÍNDEX

Entrevista amb Òscar Mas

Campionat de 
Catalunya Individual

Calendari de cursos

Campionat de 
Catalunya per Equips

Àrea de serveis

Campionat d’Espanya
Notícies

Tennis Platja
Equip de junta directiva

Fundació del Tennis Català

Índex

EDICIÓ
Federació Catalana de Tennis

Un dels principals objectius de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis és potenciar i millorar 
la comunicació amb els clubs afiliats, així com amb tots els jugadors i jugadores amb llicència federativa.
En aquest sentit, fa poc menys d’un any que vàrem posar en marxa la nova plataforma de competició i 
llicències, amb la qual hem millorat no només els processos administratius per la gestió de la competició 
i l’emissió de llicències, sinó també  la qualitat i l’accessibilitat a tota la informació referent als diferents 
tornejos que es disputen a Catalunya. Tot això s’ha vist reforçat en els darrers mesos amb la nova APP de 
la Federació Catalana de Tennis, on tots els jugadors i jugadores poden consultar tota la seva activitat i 
planificar millor la seva participació en competició.  
Ara, reactivem la Revista del Tennis Català, una eina que té com a principal objectiu informar a tota la 
comunitat del Tennis Català, sobre les diferents activitats esportives, socials i institucionals més rellevants. 
Estem convençuts que totes aquestes millores que, a poc a poc anem construint, esdevindran en eines que 
ens permetran realçar la gran activitat de tota la família del Tennis Català.

Jordi Tamayo De Winne
President de la Federació Catalana de Tennis

MAQUETACIÓ I CORRECCIÓ DE TEXTOS

REDACCIÓ I PUBLICACIÓ
Federació Catalana de Tennis
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Òscar Mas és el màxim responsable espor-
tiu de la FCT des de l’any 2014. En aquest 
període de temps, la FCT ha realitzat im-
portants canvis en el model esportiu, així 
com una important evolució en la gestió de 
l’àrea de competició. En parlem amb ell. 

Un dels darrers projectes federatius i que 
era una de les màximes prioritats de l’actual 
Junta Directiva, ha estat la transformació 
digital de l’àrea de competició i llicències. 
Fins a l’any passat, “només les llicències i 
la competició per equips estava parcialment 
digitalitzada. Avui, podem dir que la Fede-
ració està en plena transformació digital; 
tota la competició per equips i individual es 
pot gestionar des del nou Portal de la FCT. 
Un Portal que permet gestionar als clubs, a 
la FCT i als jutges àrbitres tot el relacionat 
amb la competició. A més a més, un dels 
principals canvis, és que tothom ha de rea-
litzar la inscripció en línia, el que facilita i 
agilitza tots els tràmits administratius. També 
hem estrenat una nova APP per als jugadors 
i jugadores, on poden consultar el calendari 
de competició, la seva agenda de partits o 
disposar de la llicència digital. Mas destaca 
que “la gran tasca de tot l’equip de llicèn-
cies i competició, ens ha permès implantar 
el projecte en pocs mesos”.

També en l’àrea de competició, s’han realit-
zat importants canvis. Un dels projectes dels 
que “ens sentim més orgullosos a la FCT, és 
la Lliga Catalana. 

Destacar també la creació de la Copa Ca-
talunya, tant sènior com juvenil. Una com-
petició individual que “pretén realçar el 
tennis en l’àmbit provincial, donat que tot 
i que és una competició d’àmbit català, es 
desenvolupa provincialment durant tota la 
temporada, per acabar amb un gran festa, 
com estem segurs que serà el Màster de la 
Copa Catalunya que disputaran els millors 
jugadors i jugadores de cadascuna de les 4 
províncies catalanes”. 

Un altre projecte emergent aquests darrers 
dos anys, ha estat el Circuit Unitennis. “És 
evident que quan acaba la categoria Júnior, 
hi ha cert buit de competició per aquells ju-
gadors i jugadores que no tenen l’objectiu o 
el nivell de ser tennistes professionals i que 
prioritzen els seus estudis. En aquest sentit, 
vàrem crear conjuntament amb l’ECU, con-
formada per les 12 universitats catalanes, 
aquest circuit. Consta de 6 proves a l’any, 

Entrevista

L’ÒSCAR MAS ENS EXPLICA ELS NOUS REPTES DE LA FCT

LA NOVA DIRECTIVA DE LA FCT 
SACSEJA EL MODEL ESPORTIU TOT 
DIGITALITZANT-LO I RENOVANT-LO

“En aquests 4 anys de 
vida de la competició, hem 
estat capaços, entre tots, 
de construir una de les 
competicions per equips més 
importants a escala mundial. 
Cal destacar que la Lliga 
Catalana compta actualment 
amb més de 1.000 equips i 
11.000 participants”.
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entre elles el Campionat de Catalunya Uni-
versitari, així com d’un Màster Final”.
Parlant de futur i com a reptes a curt termi-
ni a executar aquest 2019, Mas en destaca 
el Màster dels Socials dels Clubs, el Cam-
pionat de Catalunya de pares, mares, fills i 
filles i  el Campionat de Catalunya de Selec-
cions Provincials.
En el cas dels socials, Mas està convençut 
que “el fet d’organitzar aquesta gran fes-
ta a final de temporada, permetrà que un 
gran volum de jugadors i jugadores que 
habitualment només competeixen en aquest 
campionat, puguin jugar fora del seu club i 
contra rivals diferents dels habituals. A més 
a més, estem també convençuts que el Màs-
ter dona valor a les competicions socials 
dels clubs de Catalunya”.
Referent al Campionat de Catalunya de pa-
res, mares, fills i filles, Mas diu que:

Sobre el Campionat de Catalunya de Selec-
cions Provincials, Mas destaca que “aquest 
projecte, iniciat l’any 2017, es vol consolidar 
a partir d’aquest 2019. Volem que sigui una 
activitat on els millors jugadors i jugadores 
de diferents categories, puguin conviure uns 
dies, competir entre ells i a més a més, amb 
el component emocional de representar el 
seu territori. Aquest 2019 es celebrarà al 
Club Tennis Llafranc i l’objectiu és que cada 
any vagi rotant la província organitzado-
ra”. 

Per acabar el repàs als diferents canvis i 
projectes de l’àrea de competició, parlem 
sobre el tennis per nivells; “en les compe-
ticions per equips, tant als Campionats de 
Catalunya com la Lliga Catalana, ja tenim 
segmentada la competició per nivells i ca-

Entrevista

“L’objectiu és recuperar aquesta 
activitat lúdica/competitiva que tan 
bé va funcionar anys enrere. El fet 
que es pugui competir en família és 
una gran experiència”. 

tegories. Ara tenim com a objectiu ser ca-
paços de traslladar aquest concepte a la 
competició individual amb la finalitat de 
tenir tornejos amb gran participació on to-
thom tingui cabuda i pugui competir al seu 
nivell. Aquest fet, suposa que l’experiència 
esportiva sigui satisfactòria i puguem fidelit-
zar als tennistes”.

Pel que fa als programes esportius, Mas 
destaca que “s’han perfeccionat els centres 
de Referència, que han evolucionat cap a 
Centres de Tecnificació, on fem entrena-
ments periòdics amb una sèrie de jugadors 
i jugadores, així com entrenaments de se-
guiment amb una altra sèrie de jugadors i 
jugadores que entenem que tenen poten-
cial de futur. Aquests entrenaments, es fan 
amb coordinació amb els tècnics dels seus 
clubs, el que ens permet gestionar de ma-

nera integral l’evo-
lució dels jugadors i 
jugadores treballant 
aspectes complemen-
taris al seu dia a dia. 
Destacar que, a més, 
tots els jugadors i ju-
gadores del Progra-
ma, se’ls dona suport 
acompanyant-los a 

competicions d’àmbit estatal i se’ls hi fa se-
guiment en d’altres, on analitzem “in situ”, 
les seves actuacions. 
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Referent als programes més 
específics de promoció, des-
tacar per sobre de tot tres 
projectes pensats  per arribar 
als més petits. Per una ban-
da, el nou Supertennis, “en-
focat a nens i nenes de 7 a 
10 anys d’escoles de tennis 
de clubs de Catalunya, que 
competeixen de forma lúdica 
en format equips i en el que 
tots els participants sumen pel 
conjunt de l’equip. Per altra 
banda, el Tennis Escolar, 
que pretén vincular als 
centres educatius amb 
els clubs de tennis de re-
ferència de la zona. La 
prova pilot realitzada a 
terres de l’Ebre, ens ha 
permès arribar a més de 
2.000 nens i i nenes en 
activitats fetes en horari 
lectiu.

Això ens permet arribar a ne-
nes i nenes que si no fos per 
aquesta activitat, potser mai 
haguessin provat el nostre 
esport. La finalitat és vincular 
alumnes amb les escoles de 
tennis dels clubs. Ara estem 
elaborant el projecte final per 
a traslladar-lo a tot el territori 
català”. 

Per últim, a nivell de promo-
ció  juvenil, destacar també 
l’Street Tennis, que “ens ha 
permès, gràcies al suport de 
la Diputació de Barcelona, 
portar el tennis als centres 
de diferents poblacions de la 
província de Barcelona. En 
concret han estat Sant Cugat 
del Vallès, l’Hospitalet de Llo-
bregat, Cornellà de Llobre-
gat, Terrassa, Mataró i Man-
resa les ciutats visitades, amb 
un gran èxit de participació 

en totes i cadascuna d’elles. 
Totes les activitats han estat 
organitzades conjuntament 
amb els clubs de tennis lo-
cals”.

En quant a activitats de pro-
moció destinades als adults, 
“hem creat el Circuit Play Ten-
nis FCT. Organitzem diverses 
proves a l’any, que tenen una 
durada d’un sol dia i estan 
obertes tant a jugadors i ju-
gadores amb llicència fede-
rativa com a jugadors i juga-
dores que contracten llicència 
d’un dia per a testar la com-
petició. Aquest projecte està 
dins el marc global de la com-
petició per nivells, però pen-
sat per aquell públic que no 
competeix de forma habitual 
o que, per motius diversos, 
no pot competir en tornejos 
d’una setmana”.

L’ÒSCAR MAS ENS EXPLICA ELS NOUS REPTES DE LA FCT
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LES GRANS BOTIGUES DE L’ESPORT!
LLEIDA · BARCELONA · TARRAGONA · GIRONA

www.walashop.com

DESCARREGA’T
L’APP DE WALA

SEMPRE AMB EL

TENNIS CATALÀ

OFERTES ESPECIALS PER A CLUBS.
MÉS INFORMACIÓ A: TEAMSPORTS@WALASHOP.COM - 606 086 776 
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EQUIP DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT
Jordi Tamayo De Winne

VICEPRESIDENT CORPORATIU
Joan Carles Pradella Vila

VOCAL
Carlos Montañés Estupiñá

VICEPRESIDENT ECONÒMIC
Jordi Cumellas Hugas

SECRETARI
Jordi Andreu Folch

VOCAL
David de Castells Quintana

VICEPRESIDENT INSTITUCIONAL
Javier Moreno Meyerhoff

VOCAL
Xavier Ferreón

VOCAL
Montse Espinosa

VOCAL
Marta Cerdà Ciriols
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VOCAL
Vanessa Serrano Yañez

VOCAL
Yolanda Giménez Miranda

VOCAL
Eva Fernández

VOCAL
Josep Valls Terricabras

VOCAL
Roman Bosch

VOCAL I RESPONSABLE 
TENNIS PLATJA

Alba Gamell

DELEGAT TERRITORIAL
PROVÍNCIA DE TARRAGONA I 

TERRES DE L’EBRE
Joan Ramón Masip

VOCAL
Daniel Cornudella Roca

VOCAL
Antoni Borrull Massanella

VOCAL
Manel Albiac

DELEGAT TERRITORIAL
PROVÍNCIA DE GIRONA

Carles Sastre

DELEGAT TERRITORIAL
PROVÍNCIA DE LLEIDA

José Luis Solans
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FUNDACIÓ DEL TENNIS CATALÀ

La jornada de presentació de la Fundació del 
Tennis Català va ser, sens dubte, un dia molt 
important per a la Federació Catalana de 
Tennis, no tan sols d’aquest mandat i d’aques-
ta Junta Directiva, sinó segurament dels més 
de 100 anys de la nostra història. Oficialment 
es va presentar la Fundació del Tennis Ca-
talà, un ens que neix amb la motivació i la 
il·lusió de canalitzar tota l’activitat de tennis 
inclusiu que desenvolupa la FCT des de fa 
ja molts anys.

La Federació Catalana de Tennis és una de 
les federacions amb un projecte d’esport in-
clusiu més importants de tot l’estat. Actual-
ment, el nostre projecte de tennis inclusiu, 
compta amb 7 línies de treball:

· Tennis i salut mental
· Tennis en cadira de rodes
· Tennis als centres penitenciaris
· Tennis per a persones amb discapacitat visual
· Tennis per a persones amb risc d’exclusió social
· Tennis per a persones amb discapacitat intel·lectual
· Tennis per a persones amb necessitats educatives 
especials en edat escolar

Aquest projecte és referent i, federacions, 
associacions i entitats  d’àmbit estatal i in-
ternacional, han visitat i analitzat el nostre 
projecte amb l’objectiu d’adaptar-lo al seu 
entorn. Això, evidentment, és motiu d’orgull 
per a tota la família del tennis català.

Aquest pas endavant que fem amb la cons-
titució de la Fundació del Tennis Català, ens 
ha de permetre gestionar molt millor aquest 
projecte amb l’objectiu de ser capaços 
d’arribar a molta més gent de la que ja arri-
bem actualment, perquè estem convençuts 
que el tennis és una gran eina inclusiva.
Volem agrair a les institucions el seu suport i 
a Gerard Figueras, Secretari General de 
l’Esport i de l’Activitat Física, Maite Fan-
dos, Diputada d’Esports  de la Diputació 
de Barcelona, Josep Maldonado, Presi-
dent de la Taula Assessora de l’Esport Ca-
talà i President d’Esport Solidari Internacio-
nal, Gerard Esteva, President de la UFEC 
i a la Fundació UFEC,  que assumeixin amb 
tanta il·lusió el projecte i s’incorporin a la 
Fundació com a patrons i col·laboradors.

Prèviament a la presentació de la Fundació, 
es va realitzar una trobada de l’equip de la 
Junta Directiva de la Federació amb el Secre-
tari General de l’Esport i de l’Activitat Física.
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Tennis i Salut Mental
Programa Tennis i Salut Mental

El programa Tennis i Salut Mental, consis-
teix en impartir regularment classes de ten-
nis a persones amb problemes de salut men-
tal, usuaris de clubs socials dependents de 
la Fundació SMC o de la Federació Salut 
Mental Catalunya.

Quan un Club Social vol iniciar l’activitat de 
tennis amb els seus usuaris es busca un club 
de tennis proper que vulgui incorporar-se al 
programa i s’organitza una jornada de pro-
va. Si hi ha un número suficient de persones 
interessades a iniciar les classes de tennis es 
programa el dia i l’hora per a la classe de 
tennis setmanal.

El programa inclou altres activitats que es 
desenvolupen de forma local o que poden 
tenir un abast territorial més ampli.

Passem a enumerar-les a continuació:

• Sortida conjunta al Torneig de Tennis 
Trofeu Comte de Godó per part de tots 
els Clubs Socials participants al progra-
ma.

• Jornada de Cloenda a final de tempora-
da on participen tots els usuaris del pro-
grama. Participen a la jornada represen-
tant al seu Club de Tennis.

• Classes d’Aquagym o altres classes diri-
gides dins del Club de Tennis. En alguns 
Clubs de Tennis s’ha facilitat a deman-
da del Club Social, poder desenvolupar 
altres activitats de caràcter inclusiu, és 

Beneficis del tennis per a 
persones amb trastorn mental

L’esport en general i el tennis en particular 
fomenta l’activitat física, alhora que gene-
ra satisfacció i sensació de benestar, i en 
aquest cas, a més , en un col ·lectiu que 
tendeix a l’apatia i el sedentarisme.

El tennis, com a activitat, té una exigència 
a nivell de coordinació que permet millorar 
molt la mobilitat i habilitat dels practicants, 
aspectes que moltes vegades es veuen de-
teriorats en aquest col·lectiu poc propens 
a l’activitat física i amb tendència a l’aïlla-
ment.

També està àmpliament demostrat els bene-
ficis de l’activitat física a nivell mental ja que 
redueix els nivells d’estrès i ansietat i afa-
voreix estats mentals de major estabilitat. 
Aquest darrer factor esdevé cabdal en el 
desenvolupament del programa donat que 
el dimensiona a un altre nivell: la inclusió 
social.

El programa afavoreix a través de la pràc-
tica esportiva que els usuaris s’integrin en 
la vida social de les entitats que acullen 

a dir, on participen tant persones amb 
diagnòstic com sense.

• Clínics on es convida a les persones del 
programa a participar i gaudir d’aquest 
format de trobada i entrenaments espe-
cials pròpia del món del tennis.
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el programa i trobin en això un estímul de 
vida. Alhora, dins de l’activitat s’estableixen 
llaços d’amistat i es treballen les habilitats 
socials i comunicatives. El programa també 
permet lluitar contra l’estigma social que pa-
teix el col·lectiu, és a dir, canviar la mirada 
social envers aquestes persones.

En primer lloc, perquè ajuda a donar a 
conèixer la realitat de les persones que pa-
teixen un trastorn mental i, en segon lloc, 
perquè l’activitat es realitza en els clubs de 
tennis, de vegades de forma inclusiva , el 
que permet als usuaris formar part de la 
vida d’aquestes entitats. Podem relacionar 
una sèrie d’avantatges de les quals es bene-
ficien els usuaris :

• Afavoreix la socialització ja que el tennis 
és un esport per a tothom i es pot adaptar 
a totes les poblacions, grans i petits, amics 
i família, amb diferents discapacitats.

• Aporta un to lúdic i de divertiment a 
una activitat esportiva que inicialment és 
d’aprenentatge difícil.

• És un dels esports que es pot jugar durant 
tota la vida.

• Millora l’autoestima i la confiança doncs 
mica a mica s’obtenen avenços impor-
tants – Millora l’ estat físic i, per tant, men-
tal propi de qualsevol activitat esportiva.

• Millora la flexibilitat, força, coordinació 
i equilibri, aspectes força deteriorats en 
persones amb trastorn mental sever.

• Millora la mobilitat, l’agilitat i el control 
del propi cos.

• Millora l’autonomia.

• Millora el control del pes, tema molt im-
portant ja que degut a les medicacions, al 
sedentarisme continuat i a l’apatia gene-
ralitzada en persones amb trastorn men-
tal solen patir freqüentment de sobreprès.

• Potencia els recursos personals mitjançant 
l’esport.

• Promou la participació activa i afavoreix 
la responsabilitat.

• Desenvolupar l’activitat als clubs també 
permet lluitar contra l’estigma social.

Població destinatària

L’activitat s’adreça a usuaris dels clubs so-
cials vinculats a la Federació Salut Mental 
Catalunya. El Club Social s’adreça a per-
sones que, per causa d’un trastorn mental, 
tenen dificultats d’inclusió social. Va destina-
da per tant a una població amb perfils he-
terogenis, diferents nivells d’ autonomia, fet 
que implica disposar de recursos suficients 
per poder donar resposta a la variabilitat. 
Els usuaris que es vinculin al club són majo-
ritàriament persones amb una activitat labo-
ral inexistent, un intercanvi social empobrit 
i una manca d’activitats acusada. El perfil 
general per la vinculació a un Club Social 
és el següent :

• Persones amb trastorn mental , que man-
tinguin un nivell d’autonomia suficient 
per a participar al Club.

• Persones amb trastorn mental estables 
clínicament i psicopatològicament.

• Persones amb trastorn mental vinculades 
al tractament a la xarxa de salut mental.

• Que tinguin una escassa o nul·la xarxa 
relacional, amb dificultats per establir i 
mantenir una relació social de qualitat.

• Presenten una disminució del grau i qua-
litat d’activitats, de la iniciativa o de mo-
tivacions per ocupar el temps lliure; però 
que malgrat aquestes dificultats, té una 
certa motivació i voluntat de participació 
al club social.
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Destinataris

Hi pot accedir qualsevol persona que tingui 
estabilitzades, segons el seu metge, totes 
les seves seqüeles físiques i que vulgui rea-
litzar una pràctica esportiva controlada pels 
diferents tècnics especialitzats.

Tennis en cadira de rodes

El tennis en cadira de rodes és una de les 
formes del tennis adaptat per a qui té una 
discapacitat en les seves extremitats infe-
riors. Les mides de les pistes, pilotes i raque-
tes són les mateixes, hi ha dos aspectes di-
ferencials amb el tennis a peu; els jugadors 
han d’utilitzar una cadira de rodes dissen-
yada precisament per aquest esport i la pi-
lota pot fer dos bots com a màxim. Sempre 
que el primer bot el faci dins dels límits de la 
pista, el segon el pot fer lliurament.

És un esport paralímpic oficial i també es 
juguen els Grand Slam.

Existeixen tres categories i en totes elles es 
juga la modalitat individual i la de dobles.

• Masculí
• Femení
• Quad

La categoria Quad va dirigida a aquelles 
persones que tenen quadriplegia, segons la 
seva afectació alguns tenen la necessitat de 
lligar-se la raqueta a la mà i/o juguen en 
cadira elèctrica.

Les activitats programades són realitzades 
per tècnics titulats i amb molts anys d’expe-
riència on es treballen els següents contin-
guts:

• Familiarització amb l’esport del tennis.

• Relació social a través de la pràctica del 
tennis, l’adquisició d’hàbits d’organitza-

Tennis en cadira de rodes ció i planificació de l’activitat esportiva 
com a mitjà de promoció de la salut i el 
benestar dels practicants.

• Aprenentatge dels fonaments bàsics del 
tennis adaptats a les possibilitats d’exe-
cució per a adquirir un mínim d’autono-
mia en la pràctica del tennis.

• Participació en activitats lúdiques i re-
creatives amb una orientació educativa.

• Participació en trobades amb altres ju-
gadors de diferents escoles de tennis.

La metodologia utilitzada és global i inclusi-
va per adaptar les tasques i activitats a les 
aptituds dels practicants del programa.
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Tennis en centres 
penitenciaris
La Federació Catalana de Tennis des de 
l’any 2003 desenvolupa al Centre Peniten-
ciari Brians-1 un programa de promoció de 
l’esport del tennis adreçat a col·lectius espe-
cials i dirigit per tècnics especialistes de la 
pròpia Federació.

Es tracta d’un projecte engrescador per la 
motivació intrínseca d’aquest col·lectiu, ja 
que es planteja una activitat esportiva nova 
i amb possibilitat de relacionar-se a través 
de la competició amb interns d’altres mò-
duls i centres.

Com a punts claus volem desenvolupar l’ad-
quisició d’un nivell mínim de tennis per po-
der gaudir de l’esport dins del centre, i a la 
llarga en el procés socialitzador a l’exterior.

Objectiu: Potenciar el tennis 
en centres penitenciaris

Col·laborar amb el departament de justícia 
per a desenvolupar accions orientades a 
persones vinculades a centres penitenciaris.

Els objectius principals del programa són:

• Apropar el tennis als interns des d’una 
perspectiva lúdica i educativa

• Plantejar-se el tennis com a via de pràcti-
ca esportiva i d’activitat física

• Desenvolupar l’adquisició d’un nivell mí-
nim de tennis per poder gaudir l’esport 
dins del propi centre

• Proposar una eina més en el procés so-
cialitzador dels participants

• Reforçar les actituds, els valors i les nor-
mes com són la iniciativa, la constància 
i la satisfacció per la pràctica d’activitat 
física, així com l’esforç, l’auto-superació 
i el respecte pels companys

• Valorar el treball individual i les pròpies 
limitacions

Fundació del Tennis Català
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Tennis per a persones 
amb discapacitats visuals

EL BLIND TENNIS

El Blind tennis és més que un 
esport, és una oportunitat per 
aconseguir el creixement inte-
gral de les persones a través 
dels seus sentits.

El Blind Tennis dona l’oportu-
nitat de jugar al tennis a per-
sones amb discapacitat visual 
o cegues.

El joc del Blind Tennis és molt 
similar al tennis convencional,  
simplement s’adapten algu-
nes de les seves regles.

Depenen del grau de discapa-
citat visual, el jugador podrà 
colpejar la pilota després de 
1, 2 o 3 bots.

Es pot jugar en modalitat in-
dividuals i dobles. En dobles, 
les parelles es formaran amb 
un jugador amb discapacitat 
visual i un altre amb visió to-
tal.

En la competició, es seguirà el 
reglament de la ITF, el format 
serà el mateix i dependrà de 
cada event esportiu.

El sistema de joc podrà ser ; 
el millor de 3 sets a 6 jocs i 
tie-break en cada un, el millor 
de 3 sets a 4 jocs (sets curts), 
a 1 únic set de 4 jocs (format 
Japó) o bé, simplement el mi-
llor de 3 tie-breaks o super tie-
breaks.

Escola de Tennis per a persones amb discapacitat visual

Fundació del Tennis Català
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Tennis per a 
persones amb 
discapacitat 
intel·lectual

Tennis i necessitats 
educatives 
especials en edat 
escolar

DEFINICIÓ  MODALITAT

És una de les formes del tennis adaptat per a 
qui té una discapacitat intel.lectual o retard 
cognitiu.

S’adaptaran les sessions segons el grau de 
discapacitat, a l’hora de realitzar una ses-
sió,  aquesta la podem adaptar en funció del 
grau de complexitat que desitgem , tot adap-
tant la tasca de forma individualitzada.

DESTINATARIS

Hi pot accedir qualsevol persona  amb dis-
capacitat intel.lectual o  retard cognitiu.

DEFINICIÓ MODALITAT

Proposem la pràctica del Tennis  com a eina 
d’inclusió a tots els infants que  tenen neces-
sitats educatives diverses. Hi ha alguns nens 
i nenes que necessiten una atenció especial 
o més ajudes i suports per a poder compar-
tir les activitats amb els seus companys de 
l’escola.

DESTINATARIS

El programa es dirigeix a alumnes a partir 
dels 6 anys d’edat amb Necessitats Edu-
catives Especials que afecten el desen-
volupament i l’aprenentatge (discapacitats 
intel·lectuals , sensorials, trastorns de l’es-
pectre autista, trastorns mentals, trastorns 
greus de conducta).

Treball conjunt entre la FCT i les Escoles 
del Servei Educatiu del Districte d’Horta 
Guinardó.

FUNCIONS FCT

Conscients dels beneficis que aporta la pràc-
tica de l’esport (millora de l’autoestima, 
l’autonomia i el creixement personal i físic), 
la FCT recolza, des de 2015 el desenvolu-
pament del programa TENNIS INCLUSIU i 
INEE gestionat per la Federació  Catalana 
de Tennis.

Projecte d’iniciació al tennis per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectual

Desenvolupar programes de tennis 
per a persones amb necessitats 
especials

Fundació del Tennis Català
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Calendari 
resum de 
cursos 2019 

Curs de Tècnic/a 
Nivell I
Octubre

Centre Municipal Tennis Vall Hebron

Prova d’accés: 
14 d’octubre (11h a 14h)

Termini d’inscripció i pagament 
a la prova d’accés: fins al 4 
d’octubre

Termini d’inscripció i pagament 
del bloc específic: 18 d’octubre.

Bloc comú: 
del 21 al 25 octubre (9 - 15.30 h)

Convocatòria ordinària: 
19 novembre

Convocatòria extraordinària:
17 desembre

Curs de Tècnic/a 
Nivell II
Novembre/Desembre/Gener

Centre Municipal Tennis Vall Hebron

Informació a www.fctennis.cat
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NOMÉS ET FALTA
EL COTXE

www.rmotion.es
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VOLS GAUDIR 
D’AQUESTS SERVEIS?
CONTACTA AMB NOSALTRES

Pilar Cabrera Torres
Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93.428.53.53 (ext. 215)
serveisclubs@fctennis.cat

DE L’1 OCTUBRE

CANVI TEMPORALITAT PER A RENOVAR 
LES VOSTRES LLICÈNCIES

Adaptem el període
federatiu al calendari escolar

Per a poder accedir a les Subvencions FCT, els clubs afiliats 
hauran de comptar amb la totalitat dels alumnes de l’Escola de 

Tennis federats, així com amb la totalitat de l’Staff tècnic 
amb la llicència de tècnic en vigor.

Tots els Clubs d’Excel·lència seran reconeguts 
anualment a la Gala del Tennis Català.

Unifiquem el calendari esportiu 
amb la vigència de la llicència

PER QUÈ TÉ VALOR LA LLICÈNCIA FCT?

Habilitar al seu titular per a participar en activitats o competicions 
esportives d‘àmbit autonòmic i estatal.

Cobertura assegurança d’accidents esportius amb AXA.

Cobertura assegurança Responsabilitat Civil entre Federats amb AXA.

Llicència homologada a través de la RFET, accés al rànquing Nacional.

App i web usuari exclusiu pels federats.

DDescompte del 12% en entrades i abonaments pel Godó.

Certiicats esportius.

Descomptes amb els patrocinadors FCT (HEAD, Wala i tots aquells 
que tinguin ofertes puntuals i contractes vigents).

Descompte del 20% en tots els serveis de la Clínica Creu Blanca 
pel titular de la llicència i familiars directes (pare/mare, germà/na, ill/a).

EN LLICÈNCIES DE MÉS 
RESPECTE A L’ANY ANTERIOR

PER A ORGANITZAR COMPETICIONS 
INTERNACIONALS* QUE JUGUIN 

AMB PILOTES OFICIALS FCT

*Competicions internacionals juvenils absolutes i sèniors Grau 1

** Ajuda econòmica limitada a un torneig anual per club
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ÀREA DE SERVEI A CLUBS

SERVEI JURÍDIC

SERVEI FISCAL 
LABORAL I COMPTABLE

CARDIO PROTECCIÓ

IBI

PROTECCIÓ DE DADES

SERVEI SALVAMENT 
I SOCORRISME

Àrea de serveis a clubs
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EXHIBICIONS JUGADORS/ES

PISTES TENNIS PLATJA

ACQUSTIC

ESTALVI ENERGÈTIC 
AIGUA CALENTA

IL·LUMINACIÓ LED

PRÉSTEC MATERIAL 
ESPORTIU

VOLS GAUDIR 
D’AQUESTS SERVEIS?
CONTACTA AMB NOSALTRES

Pilar Cabrera Torres
Tel. directe 93.256.02.05
Tel. centraleta 93.428.53.53 (ext. 215)
serveisclubs@fctennis.cat
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INSPIRED BY TOUR ATHLETES. 
DEVELOPED BY HEAD ENGINEERS.

M A D E  F O R 
W I N N E R S
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INSPIRED BY TOUR ATHLETES. 
DEVELOPED BY HEAD ENGINEERS.

M A D E  F O R 
W I N N E R S

PATROCINADORS OFICIALS

PROVEÏDORS OFICIALS

PATROCINADORS INSTITUCIONALS

Patrocinadors
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NOTÍCIES
LA FCT, PIONERA A NIVELL MUNDIAL EN L’APLICACIÓ 
DEL SISTEMA DIAMOND DE FOXTENN

La Federació Catalana de 
Tennis va arribar a un acord 
amb FOXTENN, empresa 
catalana revolucionària en 
l’aplicació de l’alta tecnolo-
gia en l’anàlisi esportiu ultra 
precís. L’acte de signatura de 
l’acord, va comptar amb la 
presència del CEO de FOX-
TENN, Javier Simón, Fé-
lix Mantilla, Worlwide Sa-
les Director de la companyia 
i el President la FCT, Jordi 
Tamayo.

Amb aquest acord, 
FOXTENN i la FCT instal·la-
ran en diversos campionats de Catalunya, 
així com en el Centre de Referència de la 
Federació, el sistema Diamond Pro Pla-
yer, que permetrà obtenir dades úniques 
amb una precisió i rapidesa sense prece-
dents; podrem mesurar i analitzar en temps 
real la velocitat dels jugadors, la velocitat 
de la bola, la posició del cop del jugador o 
la precisió, entre moltes altres dades.

L’aplicació del sistema Diamond Pro Player 
ens permet, gràcies a les dades obtingudes 
al mil·límetre i mil·lisegon de tot el que passa 
a una pista de tennis, accelerar la millora i 
el rendiment dels jugadors i jugadores del 
tennis català amb un anàlisi exhaustiu del 
perquè un jugador ha guanyat o perdut un 
partit.

A més a més, amb l’acord entre FOXTENN i 
la FCT, el Campionat de Catalunya Absolut 
comptarà amb la tecnologia In&Out, 
el sistema d’arbitratge més precís de la 
història, basat en el bot real. El sistema 
In&Out, està certificat per ATP, WTA, ITF i 

els Grand Slam i ja són Slam i ja són més 
de 30 tornejos del circuit professional de la 
WTA i l´ATP que l’estan aplicant amb un 
èxit sense precedents.

Recordem que la certificació per part de les 
grans institucions tennístiques mundials, es 
va produir en el Torneig ITF 15.000$ que 
varen organitzar al CIT Cornellà de manera 
conjunta FOXTENN i la FCT, després que 
l’empresa desenvolupés bona part de la 
seva tecnologia a les instal·lacions de la 
Federació a Cornellà.

Amb aquest acord, la  FCT segueix 
consolidant la seva aposta per les noves 
tecnologies  i la digitalització del tennis 
català, una de les prioritats de l’equip directiu 
de la federació, tal  com demostra l’acord 
signat fa unes setmanes amb Globatalent 
per a la tokenització de jugadors i jugadores 
i que va iniciar-se fa tot just un any amb la 
implantació de la Plataforma de competició 
i llicències.

Notícies
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NOTÍCIES
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
LA FCT I GLOBATALENT
El Museu del Tennis Català va 
ser l’espai escollit per a cele-
brar l’acord de col·laboració 
entre la Federació Catala-
na de Tennis i Globata-
lent.

Globatalent és una com-
panyia d’àmbit internacional 
que ha dissenyat un ecosiste-
ma financer que aprofita les 
noves tecnologies digitals per 
permetre, d’una banda, a 
clubs i esportistes individuals 
captar recursos per a finançar 
els seus projectes esportius i, 
de l’altra, a fans i aficionats 
invertir en el seu esport i figu-
res esportives preferides.

Amb el citat acord, Globata-
lent posa a servei del Tennis 
Català la seva plataforma 
perquè tots els amants del 
tennis, puguin finançar tant 
els projectes federatius com 
la carrera de les futures estre-
lles del tennis català.

Així doncs, els jugadors i 
jugadores amb llicència fe-
derativa catalana, que tre-
ballen dia a dia per a fer el 
salt al professionalisme, tin-
dran l’oportunitat de finançar 
la seva carrera esportiva. 
Aquest finançament anirà lli-
gat a la compra de Tokens 
(moneda virtual) per part 

dels inversors, que d’aquesta 
manera lligaran els resultats 
esportius del jugador amb els 
futurs beneficis com a inver-
sors.

L’acord va estar presentat per 
Jordi Tamayo, President de 
la Federació Catalana de Ten-
nis i per Sunil Bhardwaj i 
Ferran Martínez, Cofunda-
dors de Globatalent.

Per a Jordi Tamayo, ”aquest 
acord ens permet donar eines 
a les jugadores i jugadors ca-
talans, per a poder captar els 
recursos econòmics necessa-
ris per a competir i poder fer 
el pas al tennis professional. 
En un esport individual, el fi-
nançament és tant complicat 
com vital. Hem vist molts juga-
dors i jugadores amb molt de 
talent que no han pogut arri-
bar per no poder assumir el 
cost econòmic de la seva ca-
rrera esportiva. Amb aquesta 
eina, els podrem donar su-
port”.

Per la seva banda, Sunil 
Bhardwaj, va destacar que 
Globatalent “ha actualitzat el 
model tradicional de finança-
ment privat a esportistes. La 
tecnologia blockchain per-
met traçar totes  les inversions 
econòmiques així com la ca-

rrera de l’esportista i permet 
veure si s’estan complint o no 
els objectius marcats per a re-
bre finançament. Ara, qualse-
vol persona pot invertir en un 
tennista mitjançant la compra 
de la seva moneda virtual. 
L’inversor podrà decidir en 
cada moment seguir invertint 
en l’esportista i rebre els di-
vidends que aquest generi, o 
podrà entrar al mercat de co-
tització de la moneda virtual 
per a decidir si vol vendre el 
seu actiu, o sigui, les mone-
des comprades en el seu mo-
ment”.

Ferran Martínez, cofunda-
dor de Globatalent, va des-
tacar també que “el jugador 
o jugadora que rebi finança-
ment, haurà indicat prèvia-
ment a aquest finançament, 
la forma en què retribuirà 
als seus inversors, que pot 
passar pel repartiment d’un 
percentatge dels seus pre-
mis en metàl·lic o amb actius 
emocionals com compartir 
un entrenament privat, entre 
d’altres”.

Ambdues parts van destacar 
la importància de l’acord, 
que posiciona el tennis català 
com a pioner en aquest àm-
bit.
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NOTÍCIES
CONVENI FCT I UAB
La Rectora de la UAB, Margarita Arboix i el 
President de la Federació Catalana de Ten-
nis, Jordi Tamayo, van signar, al Rectorat 
de la Universitat, un conveni per a donar su-
port acadèmic, a través del programa Tuto-
resport, als esportistes de la Federació que 
segueixin estudis a la UAB. Els estudiants 
tindran així un tutor que els assessorarà i 
ajudarà a compatibilitzar la seva activitat 
acadèmica i esportiva, i tindran també ac-
cés gratuït a les instal·lacions esportives del 
campus.

Segons aquest acord, la Federació comu-
nicarà a la UAB, abans de l’inici del curs 
acadèmic, la relació dels esportistes que 
estudiïn a la Universitat i que compleixin 
una sèrie de requisits: participar en compe-
ticions i tornejos internacionals, representar 
les seleccions dels seus països, competir i 
entrenar a les màximes categories nacio-
nals, dedicar una mitjana de vint hores set-
manals al tennis i tenir la consideració de 
futurs esportistes d’alt nivell. Els estudiants 
que entrin en aquest programa, a més, par-
ticiparan com a representants de la UAB a 
les competicions dels campionats universita-

ris de Catalunya i d’Espanya, i a les univer-
síades, en la mesura que ho permetin les 
seves competicions.

La Federació es compromet també, a través 
d’aquest acord, a col·laborar amb la UAB 
en activitats de docència, recerca i trans-
ferència relacionades amb el món esportiu, 
a acollir estudiants en pràctiques de la UAB 
de diferents titulacions, i a incorporar els 
exalumnes que juguin a les màximes cate-
gories a la xarxa Alumni de la UAB com a 
ambaixadors de prestigi.

PROVA II DEL CIRCUIT 
CATALÀ DE eTENNIS
El Club Tennis Tarragona va acollir la segona 
prova del Circuit Català de eTennis. 
Emmarcada dins les diferents activitats de la 
Red Cup, prova del circuit ITF Junior World 
Tennis Tour, la prova va comptar amb més 
de 40 participants.

Notícies
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NOTÍCIES
NOU PROJECTE DE 
TENNIS ESCOLAR FCT: 
”DESCOBRIM EL 
TENNIS”
La FCT té per objectiu promocionar el tennis 
a tots nivells i el tennis escolar és un gran 
aparador per aconseguir-ho. La FCT ha 
iniciat aquest 2019 una prova pilot  
del programa “DESCOBRIM EL TEN-
NIS” a Terres de l’Ebre, per a donar a 
conèixer el nostre esport al màxim de nens 
i nenes, així com donar continuïtat a la seva 
pràctica mitjançant els clubs afiliats a la FCT. 
La prova pilot ha consistit en impartir tennis  
a nens i nenes de primària, dins de l’horari 
lectiu i vinculat amb els professors d’educa-
ció física dels centres. L’experiència ha estat 
tot un èxit, doncs fins a 2000 nens i nenes 
han pogut tenir contacte amb el tennis, en 
tan sols dues poblacions.

Per a la temporada 2019-2020, es 
pretén desplegar el programa “DES-
COBRIM EL TENNIS” a totes les po-
blacions del territori català a través 
dels tècnics dels clubs de tennis pròxims al 
centre educatiu on es porti a terme.

La FCT establirà un calendari de formació a 
les 4 províncies amb l’objectiu de donar 
eines als clubs i als tècnics, per a desplegar 
el projecte en el seu territori.

Per a adherir-se en aquest programa, 
els directors esportius o directors tècnics, 
hauran d’emplenar obligatòriament 
un formulari. Els requisits imprescindibles 
per a les persones que vulguin adherir-se al 
programa i a la formació, són dos:

• Que estiguin inscrits en el ROPEC
• Que tinguin llicència de tècnics

El programa “DESCOBRIM EL TENNIS”, ens 
permetrà arribar a nens i nenes de primària 
que mai han tingut contacte amb el nostre 
esport i que segurament, no el tindrien mai 
si no fos per aquesta activitat. Estem con-
vençuts que aquest programa ens ajudarà 
a fer més gran la base de la piràmide del 
tennis català i a fer créixer les escoles de 
tennis del clubs catalans.

NOU CIRCUIT CATALÀ 
DE TENNIS AMATEUR
La Federació Catalana de Tennis i 
l’empresa Play Tennis, han arribat a un 
acord per a organitzar conjuntament el 1r 
Circuit Català de Tennis Amateur. El 
circuit comptarà amb 4 proves aquest any 
2019, que seran en format de competició 
d’un sol dia i coincidint amb les finals de 
la Copa Catalunya Sènior a Barcelona. 
A més a més, les proves del circuit estan 
obertes a jugadors i jugadores que no 
disposin de llicència federativa, donat que 
l’objectiu del projecte és fomentar el tennis 
entre els practicants que habitualment no 
competeixen.
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NOTÍCIES
CELEBRADES LES FINALS DE LA LLIGA 
CATALANA AXA 2018/2019
Les instal·lacions del CIT Cornellà / Up Cornellà van acollir les finals de la Lliga Catalana AXA 
2018/2019. 45 finals per equips i més de 200 partits en que els equips participants es jugaven 
el campionat després de gairebé 10 mesos de competició.

QUADRE D’HONOR LLIGA CATALANA AXA JUVENIL 2018/2019

Notícies
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NOTÍCIES
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NOTÍCIES
QUADRE D’HONOR LLIGA CATALANA AXA ABSOLUT I SÈNIOR 2018/2019 
“Carlos Punzano in memoriam”

Notícies
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CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
NOTÍCIES
MARTINA GENÍS I LUIS GARCÍA, CAMPIONS DE 
CATALUNYA S13 AL GEIEG
Les instal·lacions de Sant Ponç del GEIEG 
han estat la seu del Campionat de Catalu- 
nya S13 2019 de les finals individuals. En 
el quadre masculí, la final la varen dispu-
tar Luis García (RCTB1899), primer cap de 
sèrie del torneig i  Manel Lázaro  (CT Bar-
cino), quart cap de sèrie. Nou títol de Cam-
pió de Catalunya per Luis Garcia, que es va 
mostrar contundent i efectiu durant tota la 
setmana i amb un gran nivell de joc.

Per la seva banda, en el quadre femení, final 
entre Martina Genís (CE Laietà ), primera 
cap de sèrie i Ruth Aliagas (CT Serramar), 
amb victòria final per a Martina Genís per 
61 62. Gran torneig de Genís, que no va 
cedir ni un sol set en tot el torneig.

Notícies
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NOTÍCIES
CELEBRADES LES FINALS DELS CAMPIONATS DE 
CATALUNYA BENJAMÍ I CADET
Cornellà, com ja és tradicio-
nal en els darrers anys, ha 
estat seu dels Campionats de 
Catalunya Cadet i Benjamí, 
aprofitant les vacances de set-
mana santa.

En categoria benjamí, les fi-
nals van enfrontar a Carla 
Vázquez (CT Barcino) i a 
Scarlett Samantha (CE 
Sánchez Casal) en categoria 
femenina i a Kuzma Adv-
deev (CT Andrés Gimeno) 
amb Adrià Velázquez (CT 
Barcino) en categoria mascu-
lina.

Totes dues finals varen ser 
força competides i es van 
resoldre en el tercer set (su-
pertiebreak). En la femenina, 
Vázquez va superar a Sa-
mantha 04 42 i 10/5 mentre 
que en la masculina, Avdeev 
va superar Velázquez per 04 
53 10/5.

En categoria cadet, les finals 
es varen disputar divendres 
19 d’abril i van enfrontar a 
Pol Del Castillo (CT Tarra-
gona) i Noah Regas (CT 
Girona) en el quadre masculí 
i a Claudia De Las Heras 
(CE Laietà) amb Laura Gar-
cia (CT Andrés Gimeno) en el 

quadre femení.

La final masculina va enfron-
tar a dos del màxims favorits 
al títol. Del Castillo, actual 
número 1 del rànquing català 
de la categoria va superar a 
Regas 64 46 62 en una dura 
final. Per la seva banda, De 
Las Heras va superar Garcia 
per un doble 61, en una final 
totalment controlada per la 
jugadora del Laietà.

CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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NOTÍCIES
CELEBRAT EL 
CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE TENNIS 
PLATJA S14 I S18

ARES LLOBERA I POL 
FERNÁNDEZ, CAMPIONS 
DE CATALUNYA 
UNIVERSITARI

El Club Nàutic El Masnou ha estat la seu del 
Campionat de Catalunya de Tennis Platja 
en categories juvenils. En concret han estat 
les categories S18 i S14 les disputades, do-
nat que eren classificatòries pel Campionat 
d’Espanya 2019 de Tennis Platja.

A les 10.00 hores donava inici la competi-
ció, que es va celebrar en format de lligue-
ta, el que va garantir que cadascuna de les 
parelles poguessin jugar 4 partits. Més de 5 
hores d’intensa competició, que varen mos-
trar el molt bon nivell del tennis platja català 
en categories juvenils.
QUADRE D’HONOR

S14  
CAMPIONS: Víctor Duran/Jordi Vega
SOTS CAMPIONS: Pol Bistue/Marc Filella

S18
CAMPIONES: Carlota Duran/Íngrid Vila
SOTS CAMPIONES: Júlia Llobet/
Paula Casasampere

S14  
CAMPIONES: Clàudia Cases/Martina Llobet
SOTS CAMPIONES: Noa Bistue/Emma Absil

El CM Tennis Vall Hebron, ha estat seu del 
Campionat de Catalunya Universitari, 
Campionat que a més a més forma part del 
Circuit Unitennis 18/19. Destacar els més 
de 30 jugadors inscrits en el quadres mas-
culí, el que posa en relleu el creixement que 
està tenint en els dos darrers anys el tennis 
en l’àmbit universitari.

La final femenina la varen disputar, per segon 
any consecutiu, les tennistes del Club Tennis 
Tarragona Ares Llobera i Sònia Poveda; 
Llobera en representació de la UdL i 
Poveda en representació de la URV. 
Final força disputada que es va resoldre a 
favor d’Ares Llobera per 64 63.

Per la seva banda, la final del quadre mascu-
lí la varen disputar el tennista del Nou Tennis 
Belulla i representant de la UOC Pol Fer-
nández enfont el tennista del CT Girona i re-
presentant de la UdG Nil Regàs.  Victòria 
per a Fernández, actual sotscampió de Ca-
talunya Absolut després d’una intensa final 
que es va resoldre en el tercer set (63 67(3) 
61).

En el quadre dobles masculí, títol pel als 
representants de la UdG Regàs/Agras-
sasot sobre la parella de la URV Castella-
nos/Fochs per un doble 63.

CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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NOTÍCIES
ISABELLA HARVISON I MAX ALCALÀ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA JÚNIOR
El Centre Municipal Tennis 
Vall Hebron va ser durant 
uns dies la seu del Campio-
nat de Catalunya Júnior. 
Una nova oportunitat per a 
poder veure els/les  millors 
tennistes del tennis català.

En el quadre femení, la final 
la varen disputar la tennista 
del CDT Castelldefels Isabe-
lla Harvison enfront la gi-
ronina del Cercle Sabadellés 
Cristina Mayorova. Harvi-
son, que sortia com a terce-
ra cap de sèrie, va superar 
en semifinals a la principal 
favorita i actual campiona 
de Catalunya absolut, Nadja 
Bay (RCTB1899). Per la seva 
banda, Cristina Mayorova, 
que sortia com a cap de sèrie 
número 13, va vèncer en semi-
finals a la lleidatana i defen-
sora del títol Aran Teixidó (CT 

Tarragona) per 64 63.  En la 
final, Harvison va superar 
Mayorova por un doble 64, 
després d’un intens partit que 
es va resoldre del costat de la 
tennista del CDT Castelldefels.

En el quadre masculí, nova fi-
nal per al tennista del CT Ca-
brils Max Alcalà, finalista 
del campionat de Catalunya 
Júnior 2018 i actual campió 
de Catalunya absolut. Alcalà 
que sortia com a cap de sèrie 
número u del torneig, es va 
enfrontar en la final a Pau 
Fanlo (RCPOLO). Tots dos 
arribaven a la final després 
de superar a Jorge Plans (75 
/62) i Iñaki Cabrera (62 / 
63) respectivament. En la fi-
nal, Max Alcalà va fer bons 
els pronòstics i es va imposar 
a Pau Fanlo per 63 60.

El Campionat de Catalunya 
Júnior, va comptar també 
amb competició de dobles 
masculins, femenins i mixtes. 
Els campions i finalistes varen 
ser:

DOBLES MASCULINS
Borja Miralles i Jorge 
Plans a Oscar Traviesa i Pol 
Sánchez 62 63

DOBLES FEMENINS
Ares i Aran Teixidó a Ali-
cia Daly i Olga Mishenina 
per 62 60

DOBLES MIXTES
Claudia Borbón i Dani 
Martinez a Aina Garriga i 
Javier Servera per 62 62

CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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ONA ESCALER I JOSÉ IGNACIO CUEVAS, 
CAMPIONS DE CATALUNYA S11 AL CT BARÀ

El Club Tennis Barà va acollir les finals 
individuals del Campionat de Catalunya 
S11. En el quadre masculí, la final la varen 
disputar els dos principals favorits, José Ig-
nacio Cuevas (RCTB1899) i Eudald Gon-
zález (CT Els Gorchs) amb victòria per a 
Cuevas per 64 61. Per la seva banda, en 
el quadre femení la final la varen disputar  
Ona Escaler  i Carla Vázquez (ambdues 
tennistes del CT Barcino), amb victòria per a 
Escaler per  60 62.

En el quadre de dobles femení, victòria per a 
la parella Saule Tamulynas (CT Mollet)/
Marta Ferrer (CTN Sant Cugat), superant 
a Anna Noguero/Cèlia Torrelles (CN 
Lleida) per 64 36 10/6, mentre que en el 
dobles masculí, la victòria fou per Victor 
Palomar/Marc Rojo (CT LLeida ) després 
de guanyar per 63 36 10/5 a Marc Bru-
guera (CT Manresa)/Jan Garcia (CT Els 
Gorchs).  Finalment, els campions en el qua-
dre de dobles mixtes varen ser José Igna-
cio Cuevas/Carlota Garcia (RCTB1899) 
superant a Pol Cervello/Emma Camila 
(CST Cunit) per 60 61.

NOTÍCIES
CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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NOTÍCIES
CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS

RAQUEL CABALLERO I KENNETH RABINAD, 
CAMPIONS DE CATALUNYA INFANTIL
Les instal·lacions del UP Cornellà / CIT Cor-
nellà varen acollir les finals individuals del 
Campionat de Catalunya Infantil. Unes 
finals que varen posar en relleu el bon nivell 
del tennis base català.

En el quadre femení, la victòria va ser per a 
la tennista del Club de Tennis de La Salut Ra-
quel Caballero (cap de sèrie número 1), 
que va superar en la final a Alice Ferlito 
(CE Sánchez Casal) per 64 60. Caballero i 
Ferlito, que arribaven a la final sense cedir 
ni un sol set en tot el campionat, van disputar 
un primer set molt disputat, que va caure del 
costat de la tennista de La Salut per 64. En 
el segon set, Caballero es va imposar per 
un contundent 60, posant de manifest el seu 
bon estat de forma, tant físic com tennístic.

Per la seva banda, en el quadre masculí, la 
victòria va ser per al tennista del Club Tennis 
Vic, Kenneth Rabinad Vila, superant a 
Àlex Izquierdo (CT Cabrils) en un dispu-
tadíssim partit per 46 64 64. Rabinad, que 
partia com a setzè favorit del torneig, ve-
nia de superar en semifinals al tercer cap de 
sèrie, Luis Garcia, per 46 62 63. En la final, 
Rabinad va ser capaç de sobreposar-se a un 
primer set en contra i es va anotar el segon 
i el tercer set, en una final molt competida 
i amb un gran nivell de joc per part de tots 
dos tennistes.

Per altra banda, en els quadres de dobles, 
es va disputar la final de dobles mixt, amb 
victòria per a Claudia Negrete i Sergi Viles 
per 75 60 sobre la parella Marta Servera i 
Daniel Blazquez.

Notícies
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CABALLERO I CAMPAÑA, CAMPIONS DE 
CATALUNYA S15 AL CT URGELL

El CT Urgell ha acollit, un any més, el Cam-
pionat de Catalunya S15, amb títol per la 
jugadora del CT La Salut, Raquel Caballero 
i per al jugador del CE Laietà, Gerard Cam-
paña.

En el quadre masculí, Campaña va realitzar 
un enorme torneig, sense cedir ni un sol set. 
En la final, el tennista del CE Laietà es va 
enfrontar al jugador del CT Barcino Xavier 
Sardà, a qui va derrotar per 64 60. Sardà, 
quart favorit, havia superat en semifinals 
al segon cap de sèrie del torneig, el gironí 
Noah Regas per 63 75.

Per la seva banda, en el quadre femení, nou 
títol per la jugadora del CT La Salut Raquel 
Caballero, que es va mostrar molt ferma du-
rant tot el torneig. En la final va superar la 
principal favorita, Laura Guberna (CE Laie-
tà) per 61 60, demostrant el seu bon estat 
de forma.

En el quadre de dobles masculí, la victòria 
va ser per a la parella del CT Mataró forma-
da per Hugo Díaz i Marc Plasin, superant a 
Guillem Busquets (Cercle Sabadellès 1856)  
i David Moreno (Atlètic Terrassa) per un do-
ble 64.

NOTÍCIES
CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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DE LAS HERAS I MUÑOZ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA AL CT BARÀ
El CT Barà va esdevenir la 
seu del Campionat de Cata-
lunya Absolut Trofeu Joan 
Margets i Ferrer “In Memo-
riam”. D’aquesta manera, 
el campionat de referència 
del tennis català tornava de 
nou a un dels clubs més im-
portants de la història del tor-
neig. El clubs tarragoní va ser 
organitzador del Campionat 
de Catalunya en nombroses 
ocasions en durant la dècada 
dels 90 i la primera dècada 
dels 2.000, en honor al Sr. 
Joan Margets i Ferrer, funda-
dor del CT Barà i figura relle-
vant del tennis català.

El Campionat de Catalunya 
2019, ha presentat com a 
gran novetat la implantació 

del sistema In&Out i el siste-
ma Diamond Pro de Foxtenn, 
sent el primer cop que s’em-
pra aquest tecnologia en un 
torneig d’àmbit estatal.

En el quadre femení, la cam-
piona ha estat Clàudia De 
La Heras (CE Laietà), que ha 
superat sense dificultats Sílvia 
Martínez (CDT Castelldefels)
per un clar 60 61.  De Las 
Heras, que partia com a prin-
cipal favorita a títol, havia 
superat a Marina Alcaide en 
semifinals i a Laia Giralt en la 
ronda de quarts. Per la seva 
banda, Martínez havia donar 
la sorpresa en la ronda de 
quarts superant a la quarta 
favorita, Ares Teixidó, en un 
disputat partit, per 64 46 64.

Per la seva banda, en el qua-
dre masculí la final la varen 
disputar els jugadors del CT 
Tarragona Jordi Muñoz i Da-
vid Jordà. Muñoz, cap de 
sèrie número 1 del torneig, 
havia superat a a Guillem 
Arnó i Xavi Matas en les ron-
des de semifinals i quarts men-
tre que Jordà, quart favorit, 
havia superat a Max Alcalà 
i Oriol Fillat. Intensa final en-
tre tots dos que es va resoldre 
per 76(3) 76(1) per Muñoz , 
que va fer valer la seva major 
experiència en els moments 
importants del partit.

NOTÍCIES
CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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NEUS TORNER I ARNAU MARTÍNEZ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA ALEVÍ

El CIT Cornellà va acollir les finals del Cam-
pionat de Catalunya Aleví “Trofeu Joan 
Torné i Reverter In Memoriam”.  La final 
femenina la varen disputar la tennista del CE 
Laietà i segona favorita Neus Torner, enfront 
la tennista del CT Lleida Meritxell Teixidó, 
que havia eliminat en semifinals a la principal 
favorita al títol, Alèxia González-Galiño per 62 
60. En la final, victòria per Torner per un doble 
63, després d’una entretinguda final entre dues 
les millors jugadores de la seva generació.

En el quadre masculí, final entre el tennista del 
CTN Sant Cugat Max Solano i el tennista del 
RCTB1899 Arnau Martínez. Solano,  arriba-
va a la final després de guanyar en semifinals 
al primer cap de sèrie del torneig, Pol Puig, per 
un doble 64. Per la seva banda, Martínez supe-

rava en semifinals al tercer favorit, Álvaro Jime-
nez, després que aquest tingués que abando-
nar per lesió. En la final, victòria per Martínez 
per un doble 64.

Per altra banda, els quadres de dobles, els cam-
pions i finalistes varen ser:

DOBLES MASCULÍ
Gerard Puentes i Lluis López (CT Barcino) 
a Eudald González i Pablo Corroto (CT Els Gor-
chs) per 64 64

DOBLES FEMENÍ
Natalia Madrid i Ivet Sala (CT Sabadell) a 
Berta Ladaga (CT de La Salut) i Xènia Jezequel 
(CT Mollet) per 76(3) 61

NOTÍCIES
CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUALS
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NOTÍCIES
FINALS CAMPIONATS DE 
CATALUNYA PER EQUIPS
ALEVÍ MASCULÍ OR
Campió: RCTB1899
Finalista: CT Barcino

ALEVÍ MASCULÍ ARGENT
Campió: Real Club de Polo
Finalista: CST Cunit

ALEVÍ MASCULÍ BRONZE
Campió: CE Sànchez Casal
Finalista: CN Sant Andreu

ALEVÍ FEMENÍ OR
Campió CT Barcino
Finalista: CE Laietà

ALEVÍ FEMENÍ ARGENT
Campió: CT Sabadell
Finalista: CNT Malgrat RESULTATS

INFANTIL FEMENÍ OR
CT Barcino 3 CT Tarragona 2

INFANTIL MASCULÍ OR
RCTB1899 4 CT Cabrils 1

INFANTIL MASCULÍ ARGENT
CE Sánchez-Casal 4 CT Manresa 1

INFANTIL MASCULÍ BRONZE
CE Mas-Ram 4 RCT Barcelona 1

3a CATEGORIA FEMENÍ OR
CT Sabadell 3 CE Valldoreix 1

3a CATEGEGORIA MASCULÍ OR
RCTB1899 4 CNT Malgrat 1

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS
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NOTÍCIES
RESULTATS DEL CAMPIONAT DE
CATALUNYA PER EQUIPS 

CADET FEMENÍ OR
CT Barcino 3 CT Andrés Gimeno 1

CADET MASCULÍ OR
CT Barcino 4 CT Tarragona 3

CADET MASCULÍ ARGENT
CT Sabadell 5 Atlètic Terrassa 0

SÈNIOR MASCULÍ OR +45
CT Barcino 4 CT Tarragona 3

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

RESULTATS

Sènior Masculí +40 0r
CT Reus Monterols 5 RCTB1899 0

Cadet Masculí Bronze
CT Barcino 5 CT Mataró per 0

Sènior Masculí +40 Argent
CT Vic 4 CT Vilafranca 1

Junior Masculí Or
CT Mataró 5 CT Barcino 2

Junior Masculí Argent
CT Tarragona 4 CT Girona 1

Junior Femení
Cercle Sabadellès 1856 3 CT Barcino 1

Notícies
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NOTÍCIES
DOBLET DEL CT BARCINO AL CAMPIONAT 
D’ESPANYA PER EQUIPS CADET
Enguany, el CT Barcino es va proclamar 
Campió d’Espanya per equips cadet, 
tant en categoria masculina com femenina. 
Fins a 17 equips representants del tennis ca-
talà van disputar el VI Campionat d’Espanya 
per equips cadets / VIII Yellow Cup “Trofeu 
bo de debò”, que un any més va organitzar 
amb gran èxit l’Atlètic Terrassa.

Cal destacar la gran actuació del Tennis Ca-
talà en el quadre femení on, a banda del títol 
del CT Barcino, el CE Laietà i el CT Andrés 
Gimeno van ocupar la resta del podi del tor-
neig. En l’eliminatòria pel tercer i quart lloc, 
el CT Andrés Gimeno, va superar al Tennis-
pain per 2/1, mentre que en la final, el CT 
Barcino va superar per 2/0 al CE Laietà. Les 
jugadores del CT Barcino Victòria Jiménez i 
Jordina Cegarra van superar Clàudia de las 
Heras (64 63) i a Laura Guberna (63 60) res-
pectivament.

En el quadre masculí, el CT Barcino va su-
perar en la final al CT Valencia en una fi-
nal molt disputada per 3/2. El campió es 
va decidir en el partit de dobles, després 
que els individuals deixessin l’eliminatòria 
empatada a 2.

En els partits individuals, Daniel Mérida va 
superar Gerard Planelles per 61 06 63 i 
Xavi Sardà a Alejandro Beneyto 36 63 64. 
Per la seva banda, Àlex Padró es va veure 
superat per Oscar Pinto per 76(2) 36 61 i 
David Naharro per Miguel Pérez per 75 16 
76(2).  En el doble decisiu, la parella Méri-
da/Naharro va superar Planelles/Pinto per 
un agònic 76(3) 76(5). Els barcelonins, ha-
vien superat en semifinals al CT Montermar 
per 3/2 i en quarts de final al CT Tarragona, 
3er millor equip català de la competició.

CAMPIONAT D’ESPANYA

Notícies



46

NOTÍCIES
CAMPIONAT D’ESPANYA

NEUS TORNER, CAMPIONA 
D’ESPANYA ALEVÍ
La tennista del CE Laietà, Neus Torner, es 
va  proclamar Campiona d’Espanya ale-
ví. La catalana, que sortia com a segona 
favorita del torneig, va superar en la final 
a l’asturiana Eugenia Menéndez, cinquena 
favorita, per 64 63. Torner es va endur el 
títol després d’una gran setmana de joc, on 
no va cedir ni un sol set en tot el torneig.

Torner, havia superat en semifinals a la ten-
nista del CT Barcino Alèxia González-Gali-
ño, que es va veure obligada a retirar-se del 
partit per problemes físics. En el moment de 
la retirada, Torner dominava el marcador 
per 60 i 21.

Per altra banda, en el quadre masculí de do-
bles, la parella formada per Arnau Martínez 
(RCTB1899) i Álvaro Jiménez (CT Sabadell) 
es varen proclamar sotscampions d’Espan-
ya. La parella catalana va perdre en la final 
davant la parella Fonseca/Lluch per 61 64.

Notícies
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NOTÍCIES
CAMPIONAT D’ESPANYA

CABALLERO I PADRÓ, CAMPIONS A CARTAGENA

El Club de Tenis Ciudad de 
Cartagena va organitzar la 
XXXI edició del Torneig na-
cional “Ciudad de Cartage-
na” Sots 15, considerat el 
més important de la catego-
ria a escala estatal. Fins a 7 
jugadors i jugadores repre-
sentants del tennis català es 
varen desplaçar a Cartagena 
per a disputar el torneig amb 
l’expedició organitzada per 
la FCT; Raquel Caballero (CT 
de La Salut), Jordina Cegarra 
(CT Barcino), Laura Guberna 
(CE Laietà), Alex Padró (CT 
Barcino), Noah Regas (CT Gi-
rona), Luis Utrilla (RCTB1899) 
i Carles Rojas (CE Laietà) 
acompanyats pels tècnics de 

la FCT Miqui Moreno i Ivan 
Ortiz. Destacar que gairebé 
la totalitat dels jugadors i ju-
gadores formaven part de la 
Selecció Catalana infantil que 
va disputar el passat setembre 
el Campionat d’Espanya per 
seleccions autonòmiques.

En el quadre femení, el sor-
teig va deparar duel català en 
primera ronda, amb l’enfron-
tament entre Laura Guberna 
i Raquel Caballero, amb vic-
tòria per a la tennista del Club 
Tennis La Salut per un doble 
64 davant la primera cap de 
sèrie del Torneig. Aquesta vic-
tòria va acabar de reforçar 
mentalment Raquel Caballe-

ro, que va estar molt intensa 
i mentalment molt forta du-
rant tot el torneig. En la final, 
enfrontament davant Raquel 
Gonzàlez a qui va guanyar 
per 76 62. Gonzàlez havia su-
perat en quarts de final a Jor-
dina Cegarra per 64 16 62.

En el quadre masculí, gran tor-
neig del tennista del CT Barci-
no Alex Padrò, que com Ca-
ballero va estar molt intens i 
ambiciós durant tot el torneig. 
Padró s’enfrontava en una du-
ríssima final amb Carlos Gue-
rrero, a qui superava en tres 
sets per 36 62 62.
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GRAN GALA DEL TENNIS LLEIDATÀ A LA FINCA PRATS

La Finca Prats va acollir la XVII 
edició de la Gala del Tennis 
Lleidatà amb més de 220 
assistents de tota la família 
del tennis de la província de 
Lleida. Durant la Gala es va 
fer entrega dels guardons als 
campions, campiones i finalis-
tes del Màster Provincial 2018, 
així com als equips campions 
i sotscampions de la darrera 
edició del Terraferma.

També es van realitzar diver-
sos reconeixements especials 
a jugadors i jugadores del 
tennis lleidatà pels seus èxits 
esportius a nivell català, així 
com a Sergio Rodríguez per 
la gran tasca realitzada en 
l’organització del Torneig Are-
mi i a la Selecció Lleidatana 
de Tennis. Durant la Gala es 
va anunciar oficialment que la 
propera sortida de la Selecció 

Lleidatana serà el proper mes 
de setembre al CT Llafranc, on 
es celebrarà el Campionat de 
Catalunya de Seleccions Pro-
vincials Aleví i Infantil.

La Gala va comptar amb la 
presència de la Tinent d’al-
calde i Regidora d’esports de 
l’ajuntament de Lleida, Mont-
se Parra, Joan Segura, Repre-
sentant Territorial de la Secre-
taria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física a la província 
de Lleida, Paco Cerdà, repre-
sentant de la Diputació de Llei-
da, Josep Maldonado, Pre-
sident de la Taula Assessora 
de l’Esport Català,  José Luis 
Solans, Delegat Territorial de 
la FCT a la província de Lleida 
i Jordi Tamayo, President de la 
FCT.

En les seves intervencions, tots 
els representants institucionals 
varen posar en valor la força 
del conjunt del tennis lleidatà 
i els van animar a continuar 
amb la gran tasca que estan 
realitzant. Per la seva banda, 
el Delegat Territorial de la FCT 
a Lleida, José Luis Solans, va 
expressar en la seva estrena 
com a Delegat, la seva volun-
tat de “treballar incansable-
ment per projecte comú del 
tennis català i, evidentment, 
per continuar fent créixer el 
tennis lleidatà“. Finalment el 
President de la FCT, Jordi Ta-
mayo, va voler destacar que 
la Federació continuarà tre-
ballant per estar al servei dels 
clubs, tenint en compte les 
“característiques pròpies de 
cadascun dels territoris, així 
com les necessitats  particulars 
dels clubs catalans“.

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
L L E I D A

Notícies Territorials
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
L L E I D A

50 ANYS DEL CT JUNEDA
El CT Juneda va celebrar els actes principals del 
seu 50è aniversari. La festa va començar a la 
tarda amb el partit d’exhibició entre les lleidatanes 
Ares i Aran Teixidó, que van oferir un gran partit 
al nombrós públic assistent. Posteriorment, es va 
celebrar el sopar de gala, durant el qual es varen 
fer entrega dels trofeus als guanyadors dels cam-
pionats socials de tennis i pàdel que anualment 
organitza el club.

L’acte va comptar amb la presència de Magda 
Peris, primera Tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Juneda, de Joan Segura, representat terri-
torial de la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física, de Jordi Tamayo, President de 
la Federació Catalana de Tennis i de José Luis 
Solans, Delegat Territorial de la Federació a la 
Província de Lleida.

Durant l’acte, el President del CT Juneda, Josep 
Masbernat, va rebre un record commemoratiu 
de la FCT, de la Secretaria General de l’Esport i 
de l’Activitat Física, així com del Sicoris Club, re-
presentat pel seu President, Eduard Abella.

Notícies Territorials
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
L L E I D A

EL SICORIS CLUB, 
SEU DE LA DARRERA 
PROVA DE LA COPA 
CATALUNYA A LLEIDA

La cinquena prova de la Copa Catalunya a Lleida, 
es celebrarà del 14 de setembre al 27 d’octubre al 
Sicoris Club. Aquesta serà la darrera prova abans 
del Màster Provincial, que organitzarà el CT Llei-
da del 23 de novembre a l’1 de desembre. 

El CN Lleida, el CT Lleida, el CT Urgell i el CT Mo-
llerussa, han estat les seus de les quatre primeres 
proves de la Copa Catalunya a Lleida.

Pots consultar els quadres i el rànquing del circuit 
a www.fctennis.cat.

Prova Copa Catalunya al CT Mollerussa
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
T A R R A G O N A

GRAN GALA DEL TENNIS DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE
L’Estival El Dorado Resort,  va acollir la XXXIV 
edició de la Gala del Tennis de la Pro-
víncia de Tarragona i Terres de l’Ebre, 
amb més de 170 assistents de tota la família del 
tennis de la província de Tarragona. Durant la 
Gala, com és habitual, es va fer entrega dels 
guardons als campions, campiones i finalistes 
del Campionats Provincials Individuals, 
per equips, del Circuit i del Màster del 
Circuit d’Hivern, del Circuit Promeses, 
així com diversos reconeixements especials.

La Gala va comptar amb la presència del Regi-
dor d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils, Jo-
sep M. Vallès, Josep Maldonado, Presi-
dent de la Taula Assessora de l’Esport Català,  
Joan Ramon Masip, Delegat Territorial de 
la FCT a la província de Tarragona i Terres de 
l’Ebre, de Manel Albiac i Yolanda Gimé-
nez, Vocals de la Junta Directiva de la FCT i 
Jordi Tamayo, President de la FCT.

En la seva intervenció, el Delegat Territorial 
de la FCT a Tarragona, Joan Ramón Masip, 
va expressar la voluntat de la FCT de “seguir 
treballant pel projecte comú del tennis català 
i, evidentment, per a continuar fent créixer el 
tennis de la província“. Masip es va posar “a 
disposició dels clubs de la província, juntament 
amb els dos directius tarragonins de la junta 
directiva de la Federació, Manel Albiac i Yo-

landa Giménez”. Per la seva banda, el  Presi-
dent de la FCT, Jordi Tamayo, va voler desta-
car que la Federació continuarà treballant per 
estar als serveis dels clubs, tenint en compte els 
“trets diferencials de cadascun dels territoris  
així com les diferents necessitats que tenen els 
clubs catalans“. Tamayo va aprofitar la Gala 
per a comunicar oficialment que “el proper 
mes de setembre al CT Llafranc, es celebrarà 
el Campionat de Catalunya de Selec-
cions Provincials Aleví i Infantil“.
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T A R R A G O N A

CAMPIONATS 
PROVINCIALS JUVENILS 
A TARRAGONA

Del 5 al 27 d’octubre, es celebraran els Cam-
pionats Provincials juvenils de la província de 
Tarragona, emmarcats dins de la Copa Cata-
lunya. 

El Reus Deportiu serà el club seu dels provin-
cials, campionat de referència per al tot el ten-
nis de la província. 

Per altra banda, podeu consultar els quadres 
de competició i el rànquing de la Copa Cata-
lunya a www.fctennis.cat.  

Proveïdors serveis clubs

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
G I R O N A

CELEBRAT EL CAMPIONAT 
PROVINCIAL GIRONÍ 
SÈNIOR +5

FINALITZA LA LLIGA 
SUPERTENNIS A GIRONA

El CT Porqueres va acollir els Campionats 
Provincials Gironins Sènior +5. Es can dis-
putar tres categories: +35, +45 i +55 masculí.

En la final sènior +35, el campió va ser Jor-
di Farrarons (CT Banyoles), superant en la 
final a Aleix Xicars (GEiEG) per 63 16 10/8. 
Per la seva banda, el campió +45 va ser Jo-
sep M. Lluch (CT La Bisbal), superant en la 
final a Miquel Fontbona (CT Farners) per 
61 76(5). Finalment, en la categoria sènior 
+55, el campió va ser en Enrique Gaillard 
(Puigcerdà Poliesportiu), davant José Juarez 
(CT Nylstar).

Va ser a les pistes del CT Girona on es va dispu-
tar la jornada final de la Lliga Supertennis 
FCT a la província de Girona, on tots els 
participants van gaudir d’un dia ple de premis 
i diplomes. En aquesta edició,  van participar 
més de 60 nens i nenes de set clubs gironins, 
un més que a la temporada 2018. Dels sis de 
la temporada passada han repetit tots partici-
pació a la Lliga i s’han incorporat el CT Celrà 
i CT Alt Empordà.

La Lliga Supertennis ha constat aquesta tem-
porada de  quatre jornades al CT Olot, CT 
Celrà, GEIEG i CT Girona, entre els mesos 
de febrer i maig.

CLASSIFICACIÓ LLIGA SUPERTENNIS FCT 
GIRONA 2019
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
G I R O N A

ARRENCA LA COPA 
CATALUNYA GIRONA 
EN CATEGORIA ABSOLUT

LA DIADA DEL TENNIS 
GIRONÍ, EL 2 DE 
NOVEMBRE AL CT 
LLAFRANC

Recentment, ha arrencat el Circuit Gironí 
d’Oberts, que a partir d’aquest any 2019, passa 
a denominar-se Copa Catalunya Absolut Giro-
na. El circuit compta amb 10 proves i va finalitzar 
amb la celebració d’un Màster amb els millors clas-
sificats del rànquing propi del Circuit. El Màster es 
celebrarà  a finals de novembre, juntament amb el 
de la Copa Catalunya Girona de categories juvenils.

Les inscripcions es poden realitzar al portal de com-
peticions i llicències de la FCT. La primera prova, que 
organitza el Tennis&Padel Piper’s, ja té obertes 
les inscripcions.

El CT Llafranc serà l’amfitrió de la Diada del 
Tennis Gironí 2019, que es celebrarà el dissab-
te 2 de novembre.
Com és habitual, durant la Diada es faran en-
trega dels Trofeus a tots els campions i finalistes 
de les competicions provincials.
En breu farem arribar a tots els clubs, la infor-
mació per poder assistir a la gran festa del ten-
nis gironí.
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FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
G I R O N A

CAMPIONATS PROVINCIALS JUVENILS A GIRONA
Del 28 de setembre al 27 d’octubre, es ce-
lebraran els Campionats Provincials juvenils 
Gironins, emmarcats dins de la Copa Cata-
lunya a Girona. 

En concret, les seus que acolliran els dife-
rents campionats són:
Provincial Benjamí: GEiEG
Provincial Aleví: Club Tennis d’Aro
Provincial Infantil: Tennis i Pàdel Blanes
Provincial Cadet: Tennis & Padel Piper’s
Provincial Júnior: Club Tennis Tino

Els diferents campionats provincials, corres-
ponen a la Prova III de la Copa Catalunya 
a Girona. Les dues primeres proves de la 
Copa Catalunya, es varen celebrar al CT 
Llafranc i al CT Girona.

Podeu consultar els quadres de competició i 
el rànquing a www.fctennis.cat.
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VILANOVA, SEU DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
ABSOLUT DE TENNIS PLATJA, QUE COMPTARÀ 
AMB 1.500€ EN PREMIS EN METÀL·LIC
Recentment es va reunir la Comissió de Ten-
nis Platja de la FCT per a tractar els temes 
més prioritaris. Recordem que la citada co-
missió, està formada per un representant 
de cada club amb activitat de tennis platja 
afiliat a la federació, per Martí Magriñà 
com a representant dels jugadors i Marta 
Soler com a representant de les jugadores 
així com per Alba Gamell, Responsable de 
Tennis Platja de la Junta Directiva de la Fe-
deració Catalana de Tennis. A més a més, la 
reunió va comptar amb la presència de Jor-
di Tamayo, President de la Federació Ca-
talana de Tennis, que va aprofitar per posar 
al dia als diferents membres de la comissió, 
de totes les gestions institucionals que s’estan 
realitzant juntament amb Alba Gamell, per a 
donar un impuls al Tennis Platja Català.

A més a més, entre altres temes, es va defi-
nir la data i condicions generals del Cam-
pionat de Catalunya Absolut per pare-
lles que organitzarà, tal com ja 
es va comunicar el passat mes 
d’abril, el CT Vilanova, club 
que es suma a l’organització de 
diferents proves del Circuit Ca-
talà de Tennis Platja per aquest 
any 2019.

El dia consensuat entre tots els 
components de la comissió serà 
el dissabte 28 de setembre, coin-
cidint amb la finalització del Cir-
cuit Català de Tennis Platja 2019.  
Per altra banda i com a gran no-
vetat, aquest any el Campionat 

de Catalunya comptarà amb 1.500€ 
en premis en metàl·lic; 750€ per al 
quadre absolut masculí i 750€ per al 
quadre absolut femení.
En la reunió, també es va decidir modificar el 
reglament del Circuit Català de Tennis Platja 
2019, que aquest any era classificatori per 
al Campionat de Catalunya. El reglament 
estipula que els 16 millors jugadors i les 16 
millors jugadores del circuit, són les classifica-
des per al Campionat de Catalunya, sempre 
que haguessin disputat un mínim del 50% de 
les proves de la temporada. Amb la modifi-
cació, s’ajorna per a futures edicions aquest 
sistema classificatori i, per tant, el Campionat 
de Catalunya 2019 serà obert.

Tant el fet d’obrir el quadre del torneig com 
la inversió econòmica de la FCT per dotar 
el torneig de premis en metàl·lic, estem con-
vençuts que seran un impuls per a garantir un 
gran Campionat de Catalunya Absolut 2019.
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CALENDARI COMPETICIÓ

Open BTT. N3

3 d’agost

Inscripcions: 
portal.fctennis.cat

E-mail de contacte:
info@beachtennistorredembarra.com

I Open d’Empuriabrava. 
500€ en premis

17 d’agost

Inscripcions: 
portal.fctennis.cat

E-mail de contacte:
tennisplatjagirona@gmail.com

Telèfon: 635580504

TICB ITF $10.000
TICB ITF $0

del 25 al 27 d’octubre 
(pendent confirmació)

E-mail de contacte:
info@beachtennisbarcelona.com

Telèfon: 651 131 575

Monti’s Cup. N3

7 de setembre

Inscripcions: 
portal.fctennis.cat

E-mail de contacte:
info@beachtennistorredembarra.com

Campionat de Catalunya de Tennis Platja.
1.500€ en premis en metàl·lic

28 de setembre

Inscripcions: 
portal.fctennis.cat

Informació:
www.ctvilanova.cat

BEACH TENNIS TORREDEMBARRA TENNIS PLATJA GIRONA-SALT

BEACH TENNIS BARCELONABEACH TENNIS TORREDEMBARRA

CLUB TENNIS VILANOVA



El tennis català representa l’ADN de país
Esforç · Constància · Superació · Passió · Èxits · Orgull

Viu l’esport català

esportcat@esportcat esport.gencat.catesportcat


