
Nº4
DESEMBRE 2020

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

ENTREVISTA 
ALS DELEGATS 
TERRITORIALS 
DE LA FCT

CONSULTA ELS RESULTATS DE 
LES COMPETICIONS DE LA FCT



32

.COM/EXTREME

SPIN THE GAME YOUR WAY

H
EA

D 
PR

O
 P

LA
YE

RS
 M

AY
 P

LA
Y 

W
IT

H
 D

IF
FE

RE
N

T 
RA

CQ
U

ET
S 

FR
O

M
 T

H
E 

M
O

DE
L 

SH
O

W
N

.

ÍndexÍNDEX

EDICIÓ
Federació Catalana de Tennis

El 2020 ha estat sens dubte un any molt complicat pel conjunt de la societat. El Tennis Català no ha estat una excepció.
 
Cap de nosaltres s’hauria pogut pensar, fa tan sols un any, que viuríem una pandèmia mundial que provocaria 
milions de víctimes a tot el món, que generaria un impacte tan gran en la nostra economia i en la nostra manera de 
viure el dia a dia. Com dèiem, el Tennis Català no ha estat una excepció i s’ha vist fortament afectat per la pandèmia 
i les diferents mesures preses per les institucions pel control d’aquesta.
 
Des de la Federació hem treballat des del primer dia, conjuntament amb els clubs, per a generar mesures que 
ajudessin a minimitzar l’impacte de la situació en l’economia dels clubs; hem sol·licitat reiteradament a les institucions 
mesures de finançament i fiscals, hem elaborat el Pla de Reactivació del Tennis Català i hem sol·licitat que se’ns 
consideri un servei essencial perquè, sens dubte, l’esport reglat en les instal·lacions, és part de la solució.
 
Hem estat molts mesos tancats, molts mesos on no hem pogut donar serveis als milers de socis i sòcies del conjunt 
de clubs de tennis d’arreu de Catalunya, hem hagut d’aturar la competició, hem hagut d’aplicar mesures amb el 
personal i hem hagut d’invertir per a garantir la seguretat en els nostres espais, entre d’altres.
 
No en tingueu cap dubte, des de la Federació Catalana de Tennis, no defallirem, continuarem lluitant i treballant per 
a garantir el futur del conjunt del Tennis Català.
 
Aprofito l’avinentesa per desitjar que passeu, dins les circumstàncies, unes bones festes i esperem que el pròxim any 
2021, ens porti de nou a poder gaudir en els nostres clubs d’allò que més ens agrada, jugar a tennis.
 
Una forta abraçada,

Jordi Tamayo De Winne
President de la Federació Catalana de Tennis
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ENTREVISTA AMB JOSÉ LUIS 
SOLANS, CARLES SASTRE I JOAN 
RAMON MASIP, DELEGATS 
TERRITORIALS DE LA FCT
La gran força del tennis català rau, sens 
dubte, en la gran força dels centenars de 
clubs d’arreu de Catalunya. Uns clubs plens 
de vida, que són entitats de referència 
esportiva i social en els seus territoris. 
Aquesta gran xarxa associativa d’entitats, 
tret característic de la nostra cultura, es 
veu també reforçada pel gran sentit de 
pertinença que clubs i esportistes, tenen amb 
el seu territori. En aquest sentit, la Federació 
Catalana de Tennis ha estat sempre 
sensible i compromesa amb la idiosincràsia 
territorial de Catalunya i ha planificat 
i executat els seus projectes respectant 
la identitat i les necessitats d’aquests; 
anualment, s’organitzen competicions 
específiques adaptades per a cadascuna 
de les quatre províncies catalanes, com la 
Copa Catalunya, s’organitzen anualment 
els Campionats Provincials de Tarragona, 
Lleida i Girona i es celebra el Campionat 
de Catalunya per Seleccions Provincials, on 
els jugadors i jugadores, tenen l’oportunitat 
de defensar el seu territori. A més a més, 
el projecte esportiu de la federació, també 
contempla la segmentació dels Centres de 
Referència, per acollir en cadascuna de les 
províncies als millors jugadors del territori 
català. 

Aquesta sensibilitat territorial, es veu també 
reflectida en la composició de l’actual Junta 
Directiva de la Federació, on més del 40% 
dels seus membres són de clubs de les 
províncies de Tarragona, Lleida i Girona. 

Per materialitzar tots aquests projectes, és 
essencial la tasca que estan duent a terme 
els Delegats Territorials de la Federació a 
Lleida, Tarragona i Girona. Parlem dels 
directius José Luis Solans (Delegat Lleida), 
Joan Ramon Masip (Delegat Tarragona i 
Terres de l’Ebre) i Carles Sastre (Delegat 
Girona). 

Hem parlat amb tots tres, per conèixer 
en primera persona la seva tasca com a 
Delegats, quin és el seu dia a dia i l’actual 
situació general del Tennis Català i la del 
Tennis Lleidatà, Tarragoní i Gironí, en 
particular. 

Joan Ramon Masip, President del CT 
Amposta entre 2014 i 2020 i actual Delegat 
de la FCT a la Província de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre des de novembre del 2018, 
recorda la “difícil situació en la que es 
trobava la federació” en el moment del seu 
nomenament, tant “a nivell econòmic com 
institucional”. Masip, destaca la “gran 
tasca realitzada per la Junta presidida 
per en Jordi Tamayo en aquell moment; 
va ser un treball d’equip, tant per part 
dels directius que vàrem continuar 
apostant pel projecte, com per part dels 
que es van incorporar en aquell moment 
complicat. Vàrem ser capaços de 
garantir la viabilitat del present i futur 
de la federació”. Tot i aquest canvi de 
rumb, Masip també reconeix que li “hagués 
agradat poder engegar més projectes a la 
província de Tarragona, però que tant la 

situació econòmica com la pandèmia, no 
ens ho han permès. No obstant això, estic 
content d’haver pogut almenys engegar 
el programa “Descobrim el Tennis”, que 
crec que en un futur donarà bons fruits 
sobretot als Clubs i també a la Federació i, 
per tant, al nostre esport”.

En l’àmbit de clubs, Masip destaca “la 
potència de molts dels clubs de la 
província; tant al Camp de Tarragona 
com a Terres de l’Ebre, hi ha clubs social 
i esportivament molts forts i que tot i les 
dificultats, segueixen endavant amb les 
seves activitats. Aquest fet, però, no ens 
ha d’impedir veure que n’hi ha d’altres, 
alguns històrics, que estan passant per 
dificultats”.

Masip es mostra optimista amb el futur del 
Tennis Tarragoní; “si la situació actual no 
s’allarga massa, són optimistes. A més 
a més, vull posar en valor el paper de la 
Federació en aquesta nova etapa, ja que 
té com a principal objectiu estar al costat 
dels Clubs (s’han visitat pràcticament la 
totalitat dels clubs de la província), i això 

fa que puguem conèixer de primera mà, 
la situació de cadascun d’ells”.

Per la seva banda, en Carles Sastre, Delegat 
de la FCT a la Província de  Girona des de 
finals de 2018 i sobretot, com a ell li agrada 
que el reconeguin, professional que exerceix 
a pista, expressa el seu “orgull pel conjunt 
del Tennis Gironí; després de superar 
el temporal Glòria i conviure en plena 
“Era Còvid”, els clubs estan vius. Tenim 
escoles apostant fermament pels seus 
projectes de competició, treballant amb 
una gran professionalitat. Les escoles 
base estan funcionant i, en general, 
estem aguantant l’escomesa econòmica 

“Estic molt orgullós del conjunt 
del Tennis Gironí; després de 
superar el temporal glòria i 
conviure en “Era Còvid”, estem 
vius. Les escoles estan funcionant 
i estem aguantant l’escomesa 
econòmica dignament.”

“Tot i la situació, estic content 
d’haver pogut engegar el 
projecte de tennis escolar. 
Donarà bons fruits als clubs i a 
la federació.”

Joan Ramon Masip

Carles Sastre
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i social dignament”.

Un dels aspectes que destaca Sastre, i del 
qual es sent més orgullós com a tècnic, és de 
la “nova generació de directors tècnics , 
que han arribat amb energia i maduresa 
al càrrec i que comencem a recollir 
els fruits de la bona tasca que estan 
realitzant”. Parlant de la bona tasca dels 
directors tècnics, Sastre vol tenir un record 
especial per “autèntiques referències, com 
en Miquel Murcia o en Marcelo Wieliwis.  
En Marcelo ha marcat una època en el 
Tennis Gironí i quan celebrem la propera 
diada, brindarem plegats pels triomfs 
obtinguts i pels qui ens han llegat les 
bases del Tennis Gironí”.

El Tennis Lleidatà, per la seva banda, compta 
amb José Luis Solans com a Delegat de la FCT. 
Solans recorda amb especial il·lusió el dia 
que el President Jordi Tamayo va contactar 
amb ell;  “recordo perfectament quan em 
va trucar pel mòbil per primera vegada, 
per proposar-me ser el nou Delegat 
Territorial a Lleida de la FCT. La veritat 
és que no el coneixia personalment ni 
havia parlat mai amb ell, però em va 
convèncer la seva claredat d’idees, la 
seva actitud i el nou impuls que estava 
donant a la Federació. Vaig acceptar el 
repte , perquè jo m’entenc sempre amb 
els líders amb empatia i valors , ganes 
i il·lusions per a treballar pel bé dels 
clubs”. 

Solans, que sempre ha estat lligat a 
l’esport lleidatà, tant des del punt de vista 
de la pràctica esportiva com de la gestió, 
organitzant esdeveniments esportius o com 
responsable del Departament d’Esports 
de l’Ajuntament de Lleida, té un perfecte 
coneixement i informació dels últims anys 
de la Federació Catalana de Tennis  i 
“era conscient de la necessitat d’una 
transformació profunda  que havia 
de tenir la Federació”. Solans destaca 
que aquest nou equip directiu, amb en 
Jordi Tamayo al capdavant, “va ser una 
entrada d’aire fresc a una Federació 

burocratitzada, sobre endeutada i 
amb un model de funcionament molt 
centralitzat i jeràrquic. Hem sabut 
superar problemes  i resistències internes, 
dificultats institucionals i entrebancs 
varis  i tot per voler implementar un  nou 
model de Federació”.
 
Per Solans, un altre dels grans èxits de 
l’actual equip directiu de la federació, és 
que “disposem d’un nou model en el 
qual tots els territoris treballem junts, 
som propers a les necessitats dels clubs 
i donem molta importància al tracte 
directe permanent i humà”. En aquesta 
línia, per Solans ha estat molt important 
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les visites que s’han fet a la gran majora 
de clubs de la Província de Lleida, per a 
poder conèixer de primera mà, les seves 
necessitats i els seus problemes. 

A més a més, en Jordi Tamayo ha estat 
també molt proper als clubs lleidatans i 
“hem dut a terme conjuntament diferents 
trobades amb tots els Presidents dels 
Clubs de Lleida i província, traslladant la 
nova filosofia de funcionament i el nou 
model que es volia imprimir”. 

Solans remarca la filosofia de proximitat 
amb la qual treballen conjuntament  els clubs 
lleidatans.  Com a exemple, destaca que “de 
tota crisi surt una oportunitat i he de dir 
que els quatre clubs de la ciutat de Lleida 
(Sícoris, Club Natació Lleida, CT Urgell i 

CT Lleida), a causa de la pandèmia, hem 
sortit més units i coordinats  que mai, 
creant una línia continua de comunicació 
interna per qualsevol problema i 
dubtes. Hem demostrat la fortalesa i la 
força d’estar junts i units , davant de les 
problemàtiques que ens han succeït. No 
podia ser que quatre clubs de la mateixa 
ciutat, ens donéssim  l’esquena, com ha 
passat durant massa anys. Els quatre 
units hem aconseguit moltes fites que 
semblaven impossibles”. 

Solans es va mostrar molt orgullós del 
conjunt del Tennis Lleidatà i va voler destacar 
també que la província, compta amb tres 
clubs considerats d’Excel·lència per part de 
la Federació: CT Urgell, Club Tennis Lleida 
i CN Lleida.

“De tota crisi, neix una 
oportunitat i he de dir que els 
4 clubs de la ciutat de Lleida, a 
causa de la pandèmia, han sortit 
més units i coordinats que mai.”

José Luis Solans
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PER A PODER ACCEDIR ALS SERVEIS I SUBVENCIONS FCT, CAL 
QUE ELS CLUBS AFILIATS CERTIFIQUIN QUE COMPTEN AMB TOTA 

L’ESCOLA DE TENNIS AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA I AMB TOT 
L’EQUIP TÈCNIC AMB LA FORMACIÓ I LLICÈNCIA CORRESPONENT 

AIXÍ COM EL REGISTRE AL ROPEC.
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ÀREA DE SERVEIS A CLUBS

SERVEI JURÍDIC

SERVEI 
MANTENIMENT PISTES

CARDIO PROTECCIÓ

IBI

PROTECCIÓ DE DADES

SERVEI SALVAMENT 
I SOCORRISME

Àrea de serveis a clubs

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 93 852 46 27 
Tel. centraleta 93 428 53 53 (ext.2115)
serveisclubs@fctennis.cat

Àrea de serveis a clubs
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PATROCINADOR OFICIAL

PROVEÏDORS OFICIALS

COL·LABORADORS INSTITUCIONALS

Patrocinadors

Botiga oficial de la FCT

tècnics
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NOTÍCIES
La Federació Catalana de Tennis, ha fet reconeixement aquest mes de desembre, als Clubs 
d’Excel·lència del Tennis Català. En concret, els clubs reconeguts han estat: 

Recordem que aquest reconeixement, l’atorga la Federació Catalana de Tennis a tots els clubs 
que compten amb tots els jugadors i jugadores de l’Escola de Tennis amb llicència federativa, 
així com amb tot l’equip tècnic amb la formació adient i la seva inscripció al Registre de 
Professionals de l’Esport de Catalunya.  

Durant l’acte d’entrega del distintiu de club d’excel·lència als clubs, la FCT ha fet entrega a 
tot ells, d’un lot de productes per les seves escoles de tennis. A més a més, tots els clubs que 
formin part d’aquest col·lectiu, podran accedir durant la temporada a ajudes econòmiques per 
l’organització de competicions internacionals, així com a bonificacions especials en l’emissió 
de noves llicències federatives, entre altres avantatges.

NOTÍCIES
NotíciesNotícies

CLUBS D’EXCEL·LÈNCIA DEL TENNIS CATALÀ
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NOTÍCIES
HEAD RENOVA LA SEVA APOSTA PER LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS

El passat mes de febrer la Federació Catalana 
de Tennis i HEAD Spain van renovar l’acord 
de patrocini que ambdues parts mantenen 
des de 2009. L’extensió de l’acord, suposarà 
que HEAD continuarà sent la pilota oficial 
amb la qual es jugaran tots els campionats de 
la federació en les seves diferents modalitats 
esportives, així com l’ús exclusiu de raqueta, 
bossa, cordatge, calçat, tèxtil i accessoris de 
la marca austríaca.

Jordi Tamayo, President de la Federació 
Catalana de Tennis i Albert Bassas, en 
representació de HEAD Spain, van segellar 
el nou acord el passat dimarts 25 de febrer 
al Museu del Tennis Català.

Albert Bassas va destacar que “reforcem i 
millorem el nostre acord de patrocini amb la 

Federació Catalana de Tennis per l’excel·lent 
treball que estan realitzant aquests anys. El fet 
que treballin amb l’objectiu de popularitzar 
el tennis i incrementar la base de practicants, 
encaixa totalment amb els objectius que 
tenim com a marca. No podem més que 
donar suport a projectes com el Supertennis 
o la idea de treballar la competició per 
nivells perquè tothom gaudeixi jugant i 
competint. Tot això, a més, sense deixar de 
banda el gran treball realitzat amb el tennis 
juvenil d’alta competició. Per tant, la nostra 
aposta pel tennis català i la FCT, és absoluta. 
Com a marca, que HEAD segueixi sent la 
pilota oficial del Tennis Català, és un actiu 
important”.

Bassas va voler destacar també l’esforç que 
està realitzant HEAD per poder donar serveis 
al conjunt de clubs de Catalunya, “no només 
en material dur com pilotes o raquetes, sinó 
també en altres aspectes com el tèxtil, on 
avui dia podem donar grans solucions als 
clubs afiliats a la federació “.

Per la seva banda, el President de la FCT, 
Jordi Tamayo, declarava que “és un privilegi 
per a la FCT i el conjunt del tennis català, que 
la marca líder a escala mundial del nostre 
esport segueixi apostant per nosaltres. Que 
HEAD reforci el seu acord amb nosaltres 
ens ha d’enorgullir, ja que posa en valor 
tota la feina feta per la junta directiva i els 
professionals de la FCT, així com pel conjunt 
del tennis català “.

Notícies

NOTÍCIES
PLA DE REACTIVACIÓ DEL TENNIS CATALÀ
La Federació Catalana de Tennis (FCT), davant 
la crisi econòmica i social generada per la 
COVID-19, va desenvolupar durant el passat 
mes d’abril,  el Pla de Reactivació del Tennis 
Català.  Un Pla que, en paraules del president 
de la FCT, Jordi Tamayo, “presenta accions 
estratègiques per col·laborar en garantir el 
futur dels clubs de Catalunya”.

El Pla de Reactivació del Tennis Català, que 
es va construir conjuntament amb els Clubs 
recollint les inquietuds i propostes que ens 
van transmetre, va ser presentat també de 
manera conjunta a la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física. Entre les 
diferents mesures presentades, destacar les 
vinculades al finançament i la fiscalitat, com la 
modificació de la Llei 49/2002 o l’aplicació 
de l’IVA superreduït (4%). Addicionalment, la 
FCT també ha aplicat mesures pròpies, com 
la modificació del percentatge sobre llicències 
que reben els clubs, allargant la promoció de 
primera llicència per esportistes que mai hagin 
disposat de llicència federativa o facilitant una 
caixa de pilotes a tots els clubs afiliats.

Addicionalment, cal destacar també la inversió 
feta per la FCT durant els primers mesos de 
pandèmia per adaptar els seus serveis en 
benefici del Tennis Català. Així, es van adaptar 
els cursos de formació a tècnics i tècniques, fent-
los 100% en línia, el que va suposar formar 
a més de 100 tècnics. Vàrem ser pioners en 
l’elaboració de protocols sanitaris i hem estat 
contínuament al servei dels clubs, atenent i 
assessorant més de 5.000 trucades i més de 
6.000 correus electrònics durant el mesos de 
març, abril i maig.  

Aquestes mesures són necessàries en aquest 
moment excepcional i tot i que comporten 
l’adaptació dels futurs pressupostos ja inclosos 
en el pla de viabilitat, es prenen  per donar 
en la mesura del possible, més eines als clubs, 
perquè puguin continuar sent el motor del Tennis 
Català.

Actualment, seguim treballant amb les 
institucions l’aplicació de mesures estratègiques 
i seguim lluitant perquè el tennis sigui considerat 
un servei essencial. S’ha demostrat que el 
nostre esport és segur i que la pràctica reglada 
de l’esport forma part de la solució. 

Notícies

TORNEIG SOLIDARI eTENNIS: 
Resposta coronavirus
En aquesta emergència sanitària que estem 
vivint causada per la COVID-19, la Federació 
Catalana de Tennis ha posat en marxa 
diferents iniciatives, entre les que cal destacar 
la generada per recaptar fons pel projecte 
“Resposta Coronavirus” de  l’Hospital Clínic de 
Barcelona. Aquests fons ajudaran a cobrir les 
despeses assistencials, materials i de recerca 
per combatre i frenar la COVID-19.

En concret, la iniciativa de la Federació, fou 
l’organització del primer Torneig de eTennis, 

a través de la plataforma de Play Station. En 
col·laboració amb The Dog King Academy, el 
torneig va comptar amb l’atractiu afegit que la 
final va ser retransmesa en directe per Twitch, 
la principal plataforma de reproducció en 
directe del món.

El torneig va comptar amb la col·laboració de 
Nacon Gaming, HEAD i el Reial Club de Tennis 
Barcelona 1899, que van aportar els diferents 
premis del torneig per ajudar a incentivar la 
participació.
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NOTÍCIES
CELEBRADA L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
L’Assemblea General Or-
dinària de clubs, es va cele-
brar el passat dilluns 27 de 
juliol, al Cercle Sabadellès 
1856.

1.-Informe del President
L’Assemblea, va iniciar-se 
amb un vídeo resum de les 
diferents actuacions realit-
zades per part de la Junta 
Directiva de la FCT durant 
l’any 2019 en l’àmbit espor-
tiu, econòmic i de serveis als 
clubs, així com exposició del 
Pla de Reactivació del Ten-
nis Català. Recordem que 
el Pla de Reactivació neix 
amb l’objectiu de garantir 
el present i futur dels clubs 
catalans arran de la crisi sa-
nitària provocada per la Co-
vid-19.

Tot seguit, el President de 
la Federació Catalana de 
Tennis, Jordi Tamayo, va ex-
posar amb més detall totes 
les actuacions executades  
durant aquest darrer any. 
Tamayo va incidir en “que 
ha estat l’any de la consoli-
dació del projecte de la Jun-
ta Directiva, tant en l’àmbit 
econòmic, com en l’esportiu 
i estratègic; hem implemen-
tat el Pla de Viabilitat, apro-
vat per unanimitat pels clubs 
l’any 2018 i que compta 
amb l’aprovació de la Se-
cretaria General de l’Esport 
i de l‘Activitat Física de la 
Generalitat de Catalunya. 

Un Pla de Viabilitat que de-
mostra que la federació és 
100% viable amb la seva ac-
tivitat ordinària, com deixa 
palès els més de 300.000€ 
de resultat positiu de l’any 
2019. Hem consolidat com-
peticions com la Copa Ca-
talunya, amb  més de 4.000 
participants en les 21 proves 
realitzades en clubs d’arreu 
de Catalunya. La Lliga Ca-
talana, amb més de 1.000 
equips i 10.000 participants, 
continua sent referència en 
l’àmbit europeu i hem seguit 
la nostra aposta pel tenis 
promocional i d’iniciació, 
com la Lliga Supertennis o el 
projecte de Tennis Escolar,  
Descobrim el Tennis”.

Finalment, Tamayo va expo-
sar el nou model de serveis 
a clubs implementat durant 
el darrer trimestre de 2019; 
“hem visitat més del 80% 
dels clubs de Catalunya, 
cosa que ens permet conti-
nuar coneixent les necessi-
tats dels clubs i oferir solu-
cions adients”.

 2.- Memòria activitats 
2019
Es va presentar la memòria 
d’activitats de l’any 2019, 
que va estar aprovada per 
unanimitat per la totalitat de 
clubs assistents.

D’entre les diferents activi-
tats i dades exposades, des-

tacar que durant el 2019 es 
varen disputar a Catalunya 
més de 89.000 partits de te-
nis federats, corresponents a 
422 tornejos.

3.- Calendari de 
Competició
Es va presentar el calenda-
ri de competició de l’any 
2020, que va ser aprovat 
per unanimitat per part dels 
clubs.

4.- Estats financers i 
liquidació de pressupost 
2019
Jordi Cumellas, Vicepresi-
dent econòmic de la FCT, va 
presentar els resultats econò-
mics de la Federació corres-
ponents a l’any 2019, on cal 
destacar els 313.100,40€ de 
resultat positiu.

També es va presentar l’exe-
cució i compliment del Pla 
de Viabilitat per part de la 
Federació que, tot i l’evident 
millora en la situació econò-
mica, aquesta continua sent 
prou delicada com per a se-
guir sent curosos en l’acom-
pliment del Pla i evitar posar 
de nou en risc la institució en 
el futur.

Els  estats financers i la li-
quidació de pressupost de 
2019, també van ser apro-
vats per unanimitat per part 
dels clubs.

Notícies Notícies

NOTÍCIES
TENNIS POINT, NOVA BOTIGA OFICIAL DE LA FCT
La Federació Catalana de Tennis i Tennis-
Point, han arribat a un acord pel qual la 
multinacional alemanya, es converteix en la 
botiga oficial de la FCT.
 
Tennis-Point és l’empresa líder en venta 
de productes relacionats amb el tennis, 
i compta amb més de 30,000 referencies 
de les marques més importants del sector. 
Tennis-Point està compromesa amb el 
desenvolupament d’aquest esport des de la 
base a l’alta competició.
 
Amb el citat acord, Tennis-Point oferirà 
avantatges exclusius als jugadors i jugadores 
amb llicència federativa.
 

Tennis-Point, serà també partner oficial 
de l’Àrea de Docència de la FCT, oferint 
a tots els tècnics i tècniques amb formació 
oficial, la possibilitat d’incorporar-se al 
programa “Advantage Coach Program”, 
amb condicions preferents.
 
Per la seva banda, Tennis-Point, comptarà 
amb presència mediàtica en les diferents 
activitats organitzades per la FCT, i serà 
Patrocinador Oficial de la Lliga Supertennis, 
que l’any vinent, passarà a denominar-se 
Lliga Super Tennis-Point.

Tennis Point la botiga Oficial de la FCT
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NOTÍCIES
ACORD FORMATIU ENTRE LA FCT I 
MARISTES LA IMMACULADA

LA FCT I JOHAN CRUYFF INSTITUTE S’UNEIXEN 
EN FAVOR DE LA FORMACIÓ ACADÈMICA

El passat mes de febrer la Fe-
deració Catalana de Tennis, 
amb l’objectiu de vetllar per 
la correcta formació dels nois 
i noies amb llicència federa-
tiva, no només des d’un punt 
de vista esportiu, sinó també 
de desenvolupament perso-
nal i acadèmic, va signar un 
conveni de col·laboració amb 
l’Escola Maristes La Immacu-
lada de Barcelona.

Amb el citat conveni, els es-
portistes/estudiants podran 
compaginar la pràctica del 

tennis amb els estudis, sense 
que cap de les dues activitats 
quedi ressentida per l’atenció 
que l’esportista/estudiant de-
dicarà a l’altra.

Entre altres accions, els es-
portistes/estudiants tindran 
assignat un tutor per atendre 
les seves necessitats acadèmi-
ques i de competició i rebran 
classes i tutories personalitza-
des quan tornin dels diferents 
tornejos amb l’objectiu que es 
posin al dia ràpidament dels 
seus estudis.

Aquest conveni, juntament 
amb el signat amb la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 
marca la ferma aposta fede-
rativa per la formació dels 
nostres joves més enllà de les 
pistes.

El col·legi Maristes La Im-
maculada, ubicat al centre 
de Barcelona, ofereix estudis 
des de l’etapa d’Infantil fins a 
Batxillerat, podent cursar to-
tes les seves modalitats.

Es va assolir un acord amb 
Johan Cruyff Institute  en fa-
vor de la formació acadèmi-
ca dels esportistes i gestors 
de clubs. Amb aquest acord, 
JCI posa a disposició del con-
junt del “Tennis Català” tota 
la seva oferta de formació 
acadèmica; els esportistes fe-
derats i clubs afiliats a la Fe-
deració Catalana de Tennis, 
poden accedir a la cartera 
de programes en gestió es-
portiva, màrqueting esportiu  
i coaching, així com a la for-
mació a mida de Johan Cru-
yff Institute amb importants 
beneficis.

Mitjançant aquest acord 
s’obren també altres línies 
de col·laboració, com són 
la possibilitat de treballar en 
conjunt casos d’estudis i altres 
activitats, i que els estudiants 
de Johan Cruyff Institute ac-
cedeixin a possibles ofertes 
de pràctiques a la federació.

“A través d’aquest acord amb 
Johan Cruyff Institute enfortim 
el compromís formatiu amb 
els clubs afiliats i els esportis-
tes. Per a la federació és una 
prioritat oferir formació espe-
cífica en gestió esportiva que 
garanteixi l’actualització de 
coneixements entre la comuni-

tat de gestors i la formació in-
tegral de futurs professionals 
del nostre sector “, assegura 
en Jordi Tamayo, president 
de la Federació Catalana de 
Tennis.

Johan Cruyff Institute segueix 
fidel a la seva missió de con-
tribuir a la formació dels ges-
tors esportius d’avui i de el 
futur promovent el desenvolu-
pament i l’aprenentatge entre 
esportistes i organitzacions, 
treballant en col·laboració 
amb institucions que com-
parteixen la mateixa passió i 
missió per professionalitzar la 
indústria de l’ esport.

Notícies

NOTÍCIES
FINALITZA EL 1r CURS DE TÈCNIC/A EN LÍNIA

El CIT Cornellà va acollir les proves de nivell 
i les pràctiques metodològiques dels alumnes 
que durant els darrers mesos varen participar 
en els dos cursos de tècnic especialista en te-
nis que la FCT va organitzar en línia durant el 
confinament.

Per a la federació, era clau poder donar ser-
vei formatiu a la comunitat de tècnics i tècni-
ques del Tennis Català durant els mesos que 
l’activitat va estar aturada, donat que era una 

oportunitat perquè tots aquells que no dispo-
saven de formació oficial poguessin cursar-la 
i, d’aquesta manera, poder exercir de mane-
ra reglada en el sector, així com una bona 
oportunitat per als ja formats per a reciclar-se 
i adquirir nous coneixements.

La rebuda dels cursos per part del col·lectiu 
de tècnics i tècniques, fou tot un èxit ja que 
més de 100 professionals del tenis van partici-
par en los dues edicions organitzades.

Notícies
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NOTÍCIES
CATALUNYA BENJAMÍ
A mitjans de setembre es van celebrar les finals del Campionat de Catalunya Benjamí al CM 
Tenis Vall Hebron. El torneig va comptar amb més de 160 participants i va ser per molts dels 
participants, la primera participació en un  Campionat de Catalunya, el que suposa una ba-
rreja de sensacions on destaca, per sobre de tot, la il·lusió de gaudir de l’esport que més els 
agrada.

En el quadre femení, la final la varen disputar la tenista del CT Vic Júlia Sureda, contra Liliana 
Chetry, del CT Els Gorchs, amb victòria per Sureda per 5/3 4/1.  Per la seva banda, en el 
quadre masculí, la final la varen disputar Ian Barroeta, del CT Serramar, contra Daniel Culleré, 
del CT Lleida. La victòria va ser per Barroeta per 4/0 4/1.

En la competició de dobles, victòria per Júlia Sureda i Jan Bares davant Izan Hernández i Lilia-
na López per un doble 4/2 en el dobles mixt, victòria per Natalia Heras i Liliana Chetry per un 
doble 4/2 davant Astrid Roges i Zenaida Ruiz en el dobles femení i victòria per Jan Casellas i 
Jan Bares,  en el dobles masculí, davant Luca Daraban i Daniel Culleré per 5/4(9) 4/0.

Notícies

NOTÍCIES
FUNDACIÓ DEL TENNIS CATALÀ
Fa poc més d’un any i mig, es presentava 
en societat la Fundació de Tennis Català, 
entitat que canalitza tota l’activitat de tennis 
inclusiu organitzada per la Federació Cata-
lana de Tennis.  

El projecte, tot i les dificultats provocades 
per la situació sanitària, no s’ha aturat 
aquest any 2020, ja quer durant els primers 
dos mesos de l’any, l’activitat de la Funda-
ció va ser frenètica; vàrem organitzar, con-
juntament amb la Fundació Tommy Robre-
do, clínics de tennis en cadira de rodes al CT 
Celrà, CT Olot i CT Cassà, vàrem realitzar 
xerrades de sensibilització a 6 escoles de la 
Bisbal de l’Empordà, així com en el Centre 
Educatiu El Bosc de la Pabordia de Girona.  
Recentment, hem participat novament en la 
jornada sobre esport i discapacitat organit-
zat per EUSES. 

A més a més, les escoles de tennis en cadira 
de rodes, de blind tennis, de persones amb 
discapacitat intel·lectual i tennis per a per-

sones amb necessitats educatives especials, 
s’han desenvolupat sempre que la situació 
ho a permès, donant  servei i acompanya-
ment a tots els seus usuaris. 

En l’àmbit de competició, els principals ten-
nistes catalans, han pogut participar en di-
verses proves del circuit nacional i interna-
cional, destacant el títol ITF de Quico Tur a 
Civitavecchia. 
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CELEBRADES LES FINALS DEL CAMPIONAT 
DE CATALUNYA ALEVÍ TROFEU JOAN TORNÉ I 
REVERTER “IN MEMORIAM”
El diumenge 9 de febrer, les instal·lacions del UP 
Cornellà varen acollir les finals individuals del 
Campionat de Catalunya Aleví. Un campionat que 
aquest any presentava com a gran novetat, la com-
posició dels quadres del torneig en 1a i 2a divisió, 
seguint amb l’objectiu de la Federació Catalana 
de Tennis d’establir la competició per nivells.

En el quadre femení de 1a divisió, la final la varen 
disputar Carlota Garcia (RCTB1899) i Carla Váz-
quez  (CT Barcino), amb victòria per Garcia  per 
61 62.   La tennista del Reial Club de Tennis Bar-
celona, que sortia com a 9a cap de sèrie,  havia 
superat en la ronda de quarts de final a la cap de 
sèrie número 1 del torneig, Marina Quesada (CT 
Sabadell), per 63 64 mentre que en les semifinals, 
superava en un gran partit a la lleidatana Cèlia To-
rrelles (CN Lleida) 75 46 60.  Per la seva banda, 
Carla Vázquez arribava a la final després de su-
perar en les semifinals a la 2a favorita i companya 
de club, Ona Escaler, per 64 06 64.

En el quadre masculí de 1a divisió, la final la varen 
disputar els tennistes del Reial Club de Tennis Bar-
celona 1899 José Ignacio Cuevas i Eudald Gonzá-
lez, amb victòria per Cuevas per 60 63. Cuevas, 
que partia com a cap de sèrie número 2 del tor-
neig, superava en les semifinals a Víctor Palomar 
(CT Lleida) per 61 64, mentre que González supe-
rava al primer cap de sèrie Valentín González-Ga-
liño (CT Barcino), que es va haver de  retirar quan 
el marcador era favorable a González per 3 jocs 
a 1.

Per la seva banda, en el quadre de 2a divisió, vic-
tòria per a Martina Font (CE Laietà) en el femení, 
superant en la final a la seva companya de club 
Marta Lorente per 64 76(4) en una intensa final. 
Font havia superat en la ronda de semifinals a la 
tennista del CT Barcino, Maria Vidal,  per un do-
ble 64 mentre que Lorente superava a Noa Flotats 
(CT de La Salut) per 63 61. En el quadre masculí, 
victòria per José Ignacio Parellada (RC Polo) su-
perant a Pol Sanahuja (CE Valldoreix) per 62 63.  
Parellada superava a Victor Solano (CTN Sant Cu-
gat) en semifinals per 61 75, mentre que Sanahuja 
superava a Àlex Carballeira (Cercle Sabadellès 
1856) per 76(5) 76(3).

En el quadre de dobles, aquests varen ser els re-
sultats:

DOBLE MASCULÍ
Campions: José Ignacio Cuevas (RCTB) i Eudald 
González (RCTB)
Finalistes: Valentín González-Galiño (CT Barcino) i 
Jaume Casas (CT Vic)

DOBLE FEMENÍ
Campiones: Maria Palacions (Malgrat CNT) i Ma-
rina Quesada (CT Sabadell)
Finalistes: Martina Giménez (CT Barcino) i Carla 
Vázquez (CT Barcino)

DOBLE MIXT
Campions: José Ignacio Cuevas (RCTB) i Carlota 
Garcia (RCTB)
Finalistes: Eudald González (RCTB) i Tatiana Can-
tos (RCTB)

NOTÍCIES
Notícies Notícies

NOTÍCIES
CELEBRADES LES FINALS DEL CAMPIONAT 
DE CATALUNYA INFANTIL TROFEU MANUEL 
ALONSO
El Centre Municipal de Tennis Vall Hebron, va acollir a mitjans de juliol les finals del Campionat 
de Catalunya Infantil Trofeu “Manuel Alonso” tant individuals com de dobles. En el quadre mas-
culí, la victòria va ser pel tenista del RCTB1899 Roger Pascual, que va superar en la final a Sergi 
Granero, del CT Sabadell, per un doble 6/3. Per la seva banda, en el quadre femení, títol per 
Kaili Teso, del CE Valldoreix. En la final, Teso va superar la tenista del CE Laietà, Neus Torner, 
per 6/3 6/2.

En el quadre de dobles masculí, la victòria va ser per la parella formada per Luís García i Roger 
Pascual (RCTB1899), superant en la final a la parella Philipp Avdeev i Nacho Rocabert (CT Bar-
cino) per 6/0 6/4. En el quadre femení, el títol va ser per la parella formada per les germanes 
Martina i Jana Genis (CT Tarragona), que van superar en la final a Suhani Patil (Escola Tennis 
Cornellà) i Alexia González-Galiño (CT Barcino) per 6/3 6/4. Finalment, en el quadre de dobles 
mixt, el títol de campions de Catalunya va ser per Marti Cerdà  i Adriana Pereverzev , dels CT 
Els Gorchs, que van superar en la final a Guillem Reyes i Ivet Sala, del CT Sabadell, per 3/6 
7/6(4) 10/8.
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NOTÍCIES
RAQUEL CABALLERO I GERARD CAMPAÑA, 
CAMPIONS DE CATALUNYA CADET AL 
CT GIRONA
El 26 de juliol es varen celebrar les finals del 
Campionat de Catalunya Cadet al CT Giro-
na, que van coronar a Raquel Caballero (CT 
La Salut) i Gerard Campaña (CE Laietà) com 
a campions de Catalunya 2020.

En categoria femenina, la final la varen dis-
putar la segona cap de sèrie del torneig, Ra-
quel Caballero, enfront la quarta favorita, 
Lucía Aranda (CT Andrés Gimeno). Aranda, 
arribava a la final després de superar en se-
mifinals a la cap de sèrie número 1 del tor-
neig, Jordina Cegarra, per 5/7 6/3/ 7/5. 
Per la seva banda, Raquel Caballero, supe-
rava a Berta Miret per 6/4 6/1.  La final va 
caure del costat de la tenista del CT La Salut 
per 6/1 7/6(5), amb una  espectacular re-
muntada en el segon set, que perdia 5/0.

En categoria masculina, final entre el primer 
cap de sèrie, Gerard Campaña i el tercer fa-

vorit, Àlex Padró (CT Barcino), amb victòria 
per Campaña per 6/4 6/2. El tenista del CE 
Laietà es va mostrar molt sòlid durant tot el 
torneig, com mostra que no cedís ni un sol 
set en tota la setmana. Per la seva banda, 
Padró va estar també a un gran nivell durant 
el campionat i, en semifinals, havia superat 
al segon favorit, Noah Regas (CT Girona) 
per 6/2 6/3.

En els quadres de dobles, victòria per la pa-
rella Anna Ortiz (CT Tarragona)/Alice Ferli-
to (CE Sánchez Casal) en el quadre femení, 
superant a Martina Puvill (RCTB1899)/Ánge-
la Geballi (CT Serramar) per 3/6 6/4 10/7 i 
victòria per Pau Bosch (CT Tarragona) / Ser-
gio Tintoré (RCTB1899), davant la parella 
Xavier Sardà / Hugo Abril (CT Barcino)  per 
1/6 6/4 11/9, en el quadre masculí.

NOTÍCIES
LAURA GARCIA I JORGE PLANS, CAMPIONS DE 
CATALUNYA JÚNIOR AL CT REUS MONTEROLS

El diumenge 23 de febrer es varen disputar les 
finals del Campionat de Catalunya Júnior a les 
instal·lacions del Club Tennis Reus Monterols. 
El club reusenc va ser designat per la FCT com 
a seu del campionat en motiu del seu 50è ani-
versari.

En la categoria femenina, la final la varen dis-
putar  Laura Garcia (CT Andrés Gimeno) i Lu-
cía Santos (CE Hispano Francés), amb victòria 
per Garcia per  6/1 6/4.  Per la seva banda, 
en  categoria masculina, Jorge Plans (RC Polo) 

es va imposar al seu company de club i  cap de 
sèrie número 1, Pau Fanlo, per un ajustat 4/6 
6/2 6/4.

Prèviament, el divendres 21 es va celebrar la 
final del quadre masculí de dobles, amb vic-
tòria pels tennistes del CT Reus Monterols Ar-
nau Miralles i Jordi Garcia, que van superar 
per un doble 6/3 la parella formada per Adrià 
Pratdepadua i Alex Rull.

NotíciesNotícies
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NOTÍCIES
CELEBRATS ELS CAMPIONATS DE 
CATALUNYA S11 I S13
Els passats 18 i 19 de juliol es varen celebrar 
les finals dels Campionats de Catalunya S11 
i S13 al GEiEG i al Club Tennis Vic, respec-
tivament.

En categoria S11, celebrada un any més al 
GEiEG, la final del quadre individual feme-
ní, la varen disputar la tenista del Real Club 
de Polo Maria Parés, davant la lleidatana 
Maria Pardo (CT Lleida), amb victòria per 
Parés per 6/2 6/4. Per la seva banda, en 
el quadre masculí, el títol va ser per Adrià 
Velázquez (CT Barcino), superant en la final 
a Kuzma Avdeev (CT Andrés Gimeno) per 
6/2 6/3.

En els quadres de dobles, victòria per Alèxia 
Paula / Liliana Chetry en categoria femeni-
na per 6/3 6/0 davant la parella Mireia 
Roqueta / Júlia Sureda, mentre que en ca-
tegoria masculina, la victòria fou per Marc 
Schulz / Álvaro Garcia per un doble 6/4 
davant la parella Pau Vall-Llosera  / Òscar 
Casas. Finalment, en el dobles mixt, el títol 
de campions fou per la parella Alex Fe-
rrer-Salat / Sara Garcia, superant en la final 
a Lucas Mestres / Gabriela Álvarez.

En categoria S13, organitzada pel Club Ten-
nis Vic, la final del quadre individual femení 
la varen disputar les dues caps de sèrie del 
torneig, Neus Torner (CE Laietà) i Alèxia 
González-Galiño (CT Barcino), amb victòria 
per Torner en una dura  i disputada final per  
6/4 4/6 7/6(5). En categoria masculina, 
també final a 3 sets que van protagonitzar 
els dos principals favorits, Álvaro Jiménez 
(CT Vic) i Arnau Martínez (RCTB1899). La 
victòria final va ser per Martínez, superant 
a Jiménez per 6/3 0/6 6/3.

En els quadres de dobles, victòria per Na-
tàlia Madrid / Ivet Sala en categoria feme-
nina, superant a Alba Sallés / Irena Solà 
per un doble 6/2. En categoria masculina, 
victòria per José Ignacio Cuevas /  Eudald 
González, que varen superar en una dura 
final a la parella Jaume Casas /  Valentín 
González-Galiño per 6/7(8) 6/4 10/7.  
Finalment, en el dobles mixt, victòria per 
Alèxia i Valentín González-Galiño, cam-
pions després de superar a Arantxa Rodrigo 
/ Arnau Martínez per 7/5 6/2.

Notícies

NOTÍCIES
INÉS COSTA I PAU BOSCH, 
CAMPIONS DE CATALUNYA S15
El dissabte 1 d’agost, el CT Mataró va acollir les finals del Campionat de Catalunya S15, que van 
coronar com a campions a Inés Costa (RCTB1899) i a Pau Bosch (CT Tarragona).

En el quadre femení, Costa va superar en la final a la recentment guanyadora del Campionat de 
Catalunya Infantil, Kaili Teso (CE Valldoreix) per un doble 6/2. En la ronda de semifinals, Inés 
Costa havia superat a la primera cap de sèrie del torneis, Anna Ortiz (CT Tarragona), per 6/2 
6/3. Per la seva banda, Teso superava a la segona favorita, Alice Ferlito (CE Sánchez-Casal), 
per 6/4 6/3.

En el quadre masculí, Pau Bosch va superar a Danil Mishchanin (CT Lloret) per 6/4 0/6 6/0. 
Bosch, havia superat en semifinals al tercer favorit, Àlex Álvarez (CT Cabrils) per 6/2 6/4, men-
tre que Mishchanin superava al primer favorit, Luis Garcia (RCTB1899) per 6/4 6/3.

En la competició de dobles, victòria  en el quadre femení per a la parella Anna Ortiz (CT Ta-
rragona) / Martina Puvill (RCTB1899) sobre Elena Noguero (CN Lleida) / Laia Garriga (CT 
Manresa) en una ajustadissima final, per 7/6(5) 5/7 (10/4). En el quadre masculí, victòria per 
la parella del RCTB1899 Roger Pascual / Luis Garcia per 6/2 6/4 sobre la parella del CT Vic 
Marc Vidal / Kenneth Rabinad.

Notícies
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NOTÍCIES
ÀNGELA PÉREZ I IÑAKI CABRERA, CAMPIONS 
DE CATALUNYA DE 2A I 3A CATEGORIA
El Club Tennis Torelló va acollir, durant la setmana del 2 de març, el Campionat de Catalunya de 
2a i 3a categoria. Les finals, que es van celebrar el diumenge 8 de març, les varen protagonitzar 
Iñaki Cabrera (RCTB1899) i Álvaro Bueno (CE Laietà) en el quadre masculí i Àngela Pérez (CT 
Reus Monterols) i Ariadna Briones (CT Barcino) en el quadre femení.

En la final masculina, el tennista del RCTB1899 Iñaki Cabrera, que partia com a setè favorit, va 
superar al segon cap de sèrie del torneig, Álvaro Bueno, per 6/3 6/0, mentre que en la final fe-
menina, la victòria va ser per la tennista del CT Reus Monterols Àngela Pérez, que partia també 
com a setena cap de sèrie i que va superar Ariadna Briones per 6/2 6/3.

Notícies

NOTÍCIES
CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
SÈNIOR “0”
El passat dia 10 d’octubre va finalitzar el Campionat de Catalunya Sènior “0” al Real Club de 
Polo de Barcelona. El torneig es va aplaçar el passat mes de març, a causa de les afectacions 
provocades per la COVID-19.

QUADRE D’HONOR CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR “0”

Sènior +30 masculí
Narcís Pelach (Melich CE) a Jaume Santó (RC Polo) 6/3 1/6 10/5

Sènior +40 masculí
Javier Llucia (CT Barcino) a Joan Manel Cardona (CT Vilanova) 6/4 3/6 11/9

Sènior +50 masculí
Miquel Puigdevall (Club Tennis Tarragona) a Jesús Almarza (Sicoris Club) 7/5 6/3

Sènior +60 masculí
Manuel Arroyo (CT Vilanova) a Narcís Carbó (CT de La Salut)  7/6(5) 6/3

Sènior +70 masculí
Gregorio Verdugo (CT de La Salut) a Luis Marsa (RC Polo) 6/4 7/6(3)

Sènior +50 femení
M. Victòria Puigjaner (RC Polo) a Jaqueline Meesters (CE Valldoreix) 6/2 6/2

La categoria Sènior +40 i +60 femenina es va jugar en format lliga amb títol per Susana 
Amela (David Lloyd Club Turó)  en categoria +40 i per Magdalena Gual (RC Polo) en +60.

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

Viu l’esport català

esportcat@esportcat esport.gencat.catesportcat

BOTIGA OFICIAL DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE TENNIS

DE DESCOMPTE*

*Vàlid fins el 31/1/2021. A la nostra web i a les botigues de Mataró i Barcelona (pròxima apertura).
Vàlid en la teva primera compra solo

10%

Oferta de Desembre/Gener per
tots els federats:

www.tennis-point.es

Codi de descompte: 
FCT2021
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NOTÍCIES
Notícies

CAMPIONATS DE CATALUNYA 
PER EQUIPS DE CLUB
Aquest any 2020, tot i la difícil situació que estem vivint, s’han pogut celebrar la gran majoria 
de Campionats de Catalunya per equips de club previstos. Les competicions que no s’han po-
gut celebrar són: el Campionat de Catalunya per equips benjamins, el Trofeus Generalitat per 
equips de dobles mixtes aleví, infantil i cadet i el Campionat de Catalunya absolut per equips. 
Resta també per celebrar el Campionat de Catalunya per equips sènior +40 i +55 masculí, així 
com la final del +45 masculí, que enfrontarà al  Reial Club de Polo i al Reial Club de Tennis 
Barcelona 1899.

Notícies

Divisió
EQUIP CAMPIÓ EQUIP FINALISTA EQUIP CAMPIÓ EQUIP FINALISTA

MASCULÍ FEMENÍ

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA ALEVÍ 
TROFEU MANOLO 

ORANTES

DIV 1 Club Tennis Barcino Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 Club Tennis Barcino Reial Club Tennis 

Barcelona 1899

DIV 2 Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 “B”

Club Esportiu 
Valldoreix Club Tennis Vilanova Esport i Spa 

Torremirona

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA INFANTIL 

TROFEU J. ANTONI 
SAMARANCH

DIV 1 Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 Club Tennis Barcino Club Tennis Tarragona Club Tennis Reus 

Monterols

DIV 2 Club Esportiu 
Valldoreix

Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 “B” Club Tennis Sabadell Club Esportiu 

Valldoreix

DIV 3 Club Tennis Terrassa Club Esportiu Laietà 
“B”

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA CADET 

TROFEU J. VENTURA “IN 
MEMORIAM”

DIV 1 Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 Sanchez-Casal Club Tennis Barcino Club Esportiu Laietà

DIV 2 Club Tennis Girona Club Tennis Barcino “B” Club Tennis Serramar Club Tennis Lleida

DIV 3 CST Cunit CDT Belulla

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA JÚNIOR  
TROFEU “LIS” ARILLA

DIV1 Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 Club Esporti Laietà Reial Club Tennis 

Barcelona 1899 Club Tennis Barcino

DIV 2 Club Tennis Sabadell Cercle Sabadellès 
1856 Club Natació Lleida Club Tennis Mataró

DIV 3 Club Tennis Andrés 
Gimeno “B” Club Tennis Urgell

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 

+30
DIV1 Reial Club Tennis 

Barcelona 1899 Real Club de Polo

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 

+35   TROFEU ANDRÉS 
GIMENO

DIV 1 Real Club de Polo Reial Club Tennis 
Barcelona 1899

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 

+35 TROFEU CARMEN 
PEREA

DIV 1 Reial Club Tennis 
Barcelona 1899

Club Tennis Natació 
Sant Cugat

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 
+45  TROFEU MJ DE 

RIBA

DIV 1 Real Club de Polo Reial Club Tennis 
Barcelona 1899

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 

+50 

DIV 1 Club Tennis Tarragona Reial Club Tennis 
Barcelona 1899

DIV 2 Club Tennis Mataró Club Esportiu Mas Ram

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 

+60
DIV 1 Reial Club Tennis 

Barcelona 1899 CT Salut

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA SÈNIOR 

+65 
DIV 1 Reial Club Tennis 

Barcelona 1899 Club Tennis de La Salut

CAMPIONAT DE 
CATALUNYA  3A 

CATEGORIA TROFEU J. 
M. BOFILL 

DIV 1 Reial Club Tennis 
Barcelona 1899 Real Club de Polo Club Tennis Sabadell Club Tennis Terrassa

DIV 2 Club Tennis Lleida Club Tennis Vilanova

DIV 3 CST Cunit Club Egara

30È TROFEU MONTSE 
COROMINAS “IN 

MEMORIAM”
DIV 1 Reial Club Tennis 

Barcelona 1899 Real Club de Polo
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NOTÍCIES
FINALITZA LA LLIGA CATALANA JUVENIL 
2019/2020
El cap de setmana del 26 i 27 de setembre es van viure les finals de la Lliga Catalana juvenil 
2019/2020. Unes finals atípiques a causa de les restriccions provocades per la COVID-19, ja 
que  no es va poder celebrar com era habitual, la gran festa final a les instal·lacions de Cornellà. 
Aquest any, les finals es varen disputar en els clubs com a seu.

QUADRE D’HONOR LLIGA CATALANA JUVENIL 2019/2020

Recordem que la Lliga Catalana de Tennis és una de les grans competicions per equips a escala 
europea, amb gairebé 1.000 equips i més de 10.000 jugadors i jugadores. 

CATEGORIA EQUIP LOCAL EQUIP VISITANT
AF1 CT Vilanova 0 RCTB 1899 3
AF2 Cercle Sabadellès 1 Can Juli 3
AF3 CST Cunit 3 CA Laietània 0
AM1 CT Barcino 2 RCTB 1899 3
AM2 CT Cardedeu 3 CTN Sant Cugat 2
AM3 CT Premià de Mar 1 CT Girona 3
AM4 CT Torelló 3 CT Sant Celoni 2
BF CT Reus Monterols 3 CT Torelló 0
BM RCTB 1899 3 CT Tarragona 1
CF1 Cercle Sabadellès 1 CT Barcino 2
CF2 RC Polo 1 CT Calella 3
CF3 CT Manlleu 3 CT Torelló 0
CM1 RCTB 1899 1 CT Girona 3
CM2 CT Mataró 3 Set Ball 2
CM3 CT Cerdanyola 1 CT Calella 3
IF1 CT Barcino 0 RCTB 1899 3
IF2 CT Girona 3 CT Andrés Gimeno 0
IF3 CT l’Escala 4 CT Olot 0
IM1 CE Valldoreix 3 CT Barcino 2
IM2 CT Manresa 1 RCTB 1899 3
IM3 CT Premià de Mar 1 Gimnàstic Tarragona 3
JF1 CT Mataró 1 CT Andrés Gimeno 3
JF2 CN Lleida 1 CT Vic 3
JF3 CT Els Gorchs 1 CT Cubelles 3
JM1 CT Cambrils 1 CT Barcino 3
JM2 CT Mataró 0 Set Ball 4
JM3 CN Sant Andreu 3 CET 10 2

Notícies

NOTÍCIES
RAQUEL CABALLERO, 
CAMPIONA D’ESPANYA CADET
La tennista del CT de La Salut, Raquel Caba-
llero, es va proclamar campiona el passat 
29 d’agost del Campionat d’Espanya en ca-
tegoria cadet, a la JC Ferrero Tennis Aca-
demy.  Caballero, que va començar la seva 
participació en el torneig cedint el primer set 
davant Marina De Diego, va anar de menys 
a més durant la setmana i no va cedir cap 
altre set durant la resta del campionat. En la 
final, Caballero va superar a Meritxell Boix 
per 6/2 7/6(2).

Destacar també els bons resultats dels te-
nistes catalans en el Campionat d’Espanya 
aleví, on Carlota Garcia (RCTB1899) i Va-
lentín González-Galiño (CT Barcino) varen 
ser finalistes del campionat celebrat a les 
instal·lacions del CE Sánchez-Casal. Garcia, 
va perdre davant Sofia Fernández per 6/4 
61, mentre que González-Galiño es veia su-
perat per Manuel Páez per un doble 6/2.

Finalment, en el Campionat d’Espanya jú-
nior celebrat al Club Tennis Reus Monterols, 
subcampionat per el tennista cabrilenc del 
RCTB1899 Max Alcalà, que en la final va 
cedir Pablo Llamas per 6/2 5/7 6/2. En 
el quadre femení, la final la varen disputar 
dues jugadores del RCTB1899; la tinerfenya 
Marta Custic i la pontevedresa  Jessica Bou-
zas, amb victòria per la tenista tinerfenya 
per 6/2 7/6(4).

Notícies
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La Selecció Lleidatana de Tennis es va des-
plaçar el passat diumenge 9 de febrer fins a 
les instal·lacions de la Federació Aragonesa 
de Tennis a Saragossa (FAT), per participar 
en una trobada  amb jugadors i jugadores de 
diferents categories juvenils.

L’equip lleidatà, capitanejat pel tècnic de la 
FCT Ivan Ortiz, va estar format per jugadors i 
jugadores del CT Lleida, CT Urgell, CN Lleida 
i Sicoris Club. La trobada, emmarcada dins el 
marc d’expedicions que puntualment realitza 
la delegació a Lleida de la Federació Cata-
lana de Tennis, va permetre a les joves pro-

meses del tennis lleidatà competir davant di-
ferents jugadors i jugadores que formen part 
del grup de tecnificació de la FAT.

Tot i les dificultats que suposa l’organització 
de competicions estatals i internacionals, a 
causa de les mesures sanitàries establertes per 
les autoritats, el Tennis Català ha acollit en 
els darrers mesos un bon nombre de tornejos. 
Aquest fet, posa en valor la passió i la implica-
ció dels clubs catalans per a poder tirar enda-
vant els diferents esdeveniments de referència.

En aquest sentit, a la província de Girona, hem 
pogut gaudir de 3 esdeveniments de primer 
nivell, com varen ser una de les proves de la 
Liga Mapfre femenina i l’ITF 15.000$ organit-
zats pel Club Tennis d’Aro, així com el torneig 
Joan Puig i Linda Tibbs “In memoriam”, orga-
nitzat pel Club Tennis Girona. 

La prova de la Liga MAPFRE organitzada pel 
Club Tennis D’aro, va comptar amb la presèn-
cia d’algunes de les millores jugadores de l’es-
tat, com Sara Sorribes, Lara Arruabarrena, 
Georgina Garcia o Aliona Bolsova. A més a 
més, cal destacar també la presència de mol-
tes jugadores del Tennis Català, com Marina 
Bassols, Júlia Payola Claudia Hoste o Nora 
Ayala, entre d’altres. El triomf en aquesta pro-
va de la Liga MAPFRE, dotada amb 24.000€ 
en premis en metàl·lic, fou per la principal fa-
vorita, Sara Sorribes, superant en la final a 

la britànica Amanda Carreras, per un doble 
6/0. 

Per altra banda,  en el 1r Torneig Internacio-
nal femení de Platja d’Aro, que va comptar 
també amb la presència de moltes joves pro-
meses del tennis espanyol, la victòria fou per 
la suïssa S.Scilipoti, que en la final va superar 
a la britànica A. Carreras, per un doble 6/4. 
Destacar a l’olotina Júlia Payola, que fou fina-
lista en el quadre de dobles, fent parella amb 
A. Carrillo. 

L’altre gran torneig celebrat en terres gironi-
nes aquest any 2020, ha estat la IV edició del 
Torneig Joan Puig i Linda Tibbs, organitzat pel 
Club Tennis Girona. El torneig, que es va cele-
bra tant en  categoria masculina com femeni-
na, va comptar també amb alguns del millors 
jugadores i jugadores del Tennis Català, com 
Aliona Bolsova, Marina Bassols, Júlia Payola, 
Pol Toledo, Gerard Granollers o Edu Esteve. 

En el quadre femení, la victòria fou per la giro-
nina Aliona Bolsova, superant en la final a Ane 
Mintegui per 6/3 6/7 6/3. Per la seva banda, 
en el quadre masculí, victòria per Steven Díez, 
superant en la final al reusenc Eduard Esteve 
per 76/ 6/0. 

NOTÍCIES
Notícies

TROBADA DE LA SELECCIÓ LLEIDATANA 
DE TENNIS A LES INSTAL·LACIONS DE LA 
FEDERACIÓ ARAGONESA

Notícies

NOTÍCIES
COMPETICIONS ESTATALS I INTERNACIONALS

TROBADA EN LÍNIA DEL COL·LECTIU ARBITRAL 
DEL TENNIS CATALÀ 
Durant el mesos de confinament, el Comitè Català d’Àrbitres de Tennis (CCAT) va organitzar una 
formació en línea dirigida a tots els àrbitres amb llicència de la Federació Catalana de Tennis, a la 
qual hi van participar 35 àrbitres.

La formació, que va ser dirigida per Marc Sala (Bronze Badge Chair Umpire) i Jordi Margó (White 
Badge Referee), estava plantejada amb l’objectiu de comentar diferents normes i aspectes arbi-
trals, tant de jutge àrbitre com de jutge de cadira.

El president del CCAT, Rubén Fernández, valora molt positivament aquestes trobades i agraeix la 
presència i participació de tots els assistents. 



4140

NOTÍCIES

Per la seva banda, en terres tarragonines, es 
va poder gaudir de la 2a edició de la RED 
CUP BMW Oliva Motor, torneig emmarcat 
dins el Junior World Tennis Tour. Del torneig 
organitzat pel Club Tennis Tarragona, cal 
destacar que fou el primer a nivell interna-
cional, en realitzar test COVID a tots els par-
ticipants. 

A nivell esportiu, destacar les victòries del 
barceloní Xavier Matas i de la madrilenya 
Carolina Gómez. Matas, va superar en la 
final a l’alacantí Alejandro Manzanera per 
6/4 7/5, mentre que Gómez superava la 
rusa Maria Dzmeshkevich per un doble 6/2.
En el quadre de dobles, destacar també la 
victòria de catalana Clàudia de la Heras, 
fent parella amb Lucia Llinares. En la final, 
varen superar a Eun Ju Lee i Athina Pitta per 
7/6 6/2.

A la província de Barcelona, s’han disputat 
durant aquests mesos, una prova de la Liga 
MAPFRE femenina (CT Els Gorchs), una pro-
va de la Liga MAPFRE masculina (CM Tennis 
Vall Hebron), el 1er Open AENJ Barcelona 
(RC Polo), l’ATP Challenger de l’Acadèmia 
Sánchez-Casal, l’ITF Vila de Valldoreix i el 
18è Torneig Joan Mir “In memoriam”.

La Liga MAPFRE femenina organitzada pel 
CT Els Gorchs, ens va donar l’oportunitat de 
gaudir un any més,  del millor tennis feme-

ní  en club vallesà. Dotat amb 24.000€ en 
premis, el públic assistent va poder veure 
en directe a jugadores com Marina Bassols, 
Júlia Payola o la número 1 del rànquing 
mundial júnior, Victòria Jiménez. La victòria 
fou per la principal favorita, Cristina Bucsa, 
superant en la final a la blanenca Marina 
Bassols, per 6/0 6/2. 

Notícies

Per la seva banda, la prova masculina de 
la Liga MAPFRE, que es va celebrar al CM 
Tennis Vall Hebron, fou la primera compe-
tició professional post COVID celebrada a 
l’Estat i va comptar amb alguns dels millors 
jugadors espanyols del rànquing ATP, com 
Albert Ramos i Pablo Carreño. El torneig, 
que es va celebrar en format de competi-
ció per equips, el va guanyar el format per 
Roberto Carballés, Pedro Martínez, Pablo 
Carreño i Mario Vilella.  

El CM Tennis Vall Hebron, va acollir també 
la Liga MAPFRE de tennis en cadira de ro-
des, amb victòria pel número 1 del rànquing 
espanyol, Martín de la Puente, que va supe-
rar en la final a Dani Caverzaschi per 6/1 
7/5. En el torneig, va participar el barceloní 
Quico Tur, que va finalitzar en quarta posi-
ció. 

Any especial per l’Associació Esportiva Na-
cho Juncosa, que aquest any organitzava 
per primer cop una prova S18 del Junior 
Wolrd Tennis Tour. El tormeig, celebrat al 
Reial Club de Polo, el varen guanyar Xavi 
Matas i Ariadna Geerlings. Destacar que 
Xavi Matas, es va imposar també en el qua-

dre de dobles, fent parella amb Pedro Róde-
nas. En la final, van superar a Max Alcalà i 
González Fernández. 

L’acadèmia Sánchez-Casal, va acollir un 
any més una prova del ATP Challenger Tour, 
amb victòria per una de les grans promeses 
del tennis espanyol, Carlos Alcaraz. El ten-
nista murcià, va supera en la final a Damir 
Dzumhur per 4/6 6/2 6/1. 
Els darrers tornejos internacionals de l’any, 
han estat els ITF World Tennis Tour, dotats 
en 15.000$ en premis, celebrats a Torelló i 
Valldoreix. 

Al torneig Ciutat de Valldoreix, victòria pel 
jove tennista danès Holger Vitus Nodskov 
Rune, que va superar en la final a Timofei 
Skatov per un doble 6/2, mentre que en el 
18è Torneig Joan Mir “In memoriam”, la vic-
tòria fou pel francès Arthur Cazaux, supe-
rant en la final al seu compatriota Quentin 
Robert, per 4/6 7/6(3) 6/2. 

NOTÍCIES
Notícies



BEACH TENNIS PRAT, NOU CLUB AFILIAT A LA FCT
L’Associació Esportiva Beach Tennis Prat de Llobregat, fou fundada l’any 2015 per un grup d’en-
tusiastes del tennis platja.

El club,  presidit des de l’any passat per Marcial Prieto, compta amb 25 socis, entre els que 
destaquen jugadors i  jugadores amb grans resultats esportius en l’àmbit català, espanyol  i en 
competicions internacionals del Beach Tennis World Tour de la ITF, com són Santi Puente, Àlex 
Moya, Pol Filella o Mireia Rebull.

Un dels principals objectius del club és la promoció del tennis platja en el municipi del Prat del 
Llobregat. És per aquest motiu que organitzen els cap de setmana activitats dirigides a tota la 
ciutadania. Organitzen també activitats en col·laboració amb el Departament d’ Esports de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, com són el “Club Esport Jove” i el projecte “ICI Sant Cosme”.

A més a més, des de finals de l’any passat, compta també amb escola de tennis platja , dirigida 
per Santi Puente.
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EL BEACH TENNIS BADALONA, 
NOU CLUB AFILIAT A LA FCT
El Beach Tennis Badalona es va constituir l’any 2017 per un grup d’amics badalonins entusiastes 
del tennis platja.

El club està presidit per Paco Ruiz i compta amb més de 40 socis que, diumenge rere diumenge, 
es troben a la platja del pont del petroli. Actualment, el principal objectiu del club és promocio-
nar el tennis platja a Badalona i fer créixer la base de practicants d’aquest esport emergent. A 
més a més, el club aposta també per fomentar les competicions per equips de clubs de tennis 
platja arreu de Catalunya, motiu pel qual, tot i la seva recent afiliació, el portarà a participar en 
el proper Campionat de Catalunya de Tennis Platja per equips de club.
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CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE TENNIS PLATJA
El Centre Municipal de Tennis Vall Hebron va 
acollir el passat 12 i 13 de juliol, el Campionat 
de Catalunya de Tennis Platja. Concretament el 
dissabte 12 es van celebrar les proves de les cate-
gories absolut mixt, sènior +35 i Sots18.

En el quadre absolut mixt, la victòria fou per la 
parella formada per Gerard Rodríguez i Tània 
González, superant en la final a Pol Filella i Ale-
jandra Porteiro per 6/3 3/6 10/6. Per la seva 
banda, en el quadre sènior +35, la final la varen 
disputar Àlex Casas / Jordi Rodríguez davant la 
parella formada per Marc Girós i Marc Cruells 
per 7/5 7/6(3). Finalment, en la categoria Sots 
18, el títol de Campions de Catalunya  fou per 

Marc Filella i Victor Duran. La categoria S18, es 
va disputar en format lligueta i també varen pren-
dre part Hugo Mazón i Pol Bistue (sotscampions), 
Guillem Casas i Gerard Vilà i Teo Baldrich i Peter 
Ballon.

En la jornada del 13 de juliol, es varen celebrar 
els quadres absolut masculí i absolut femení, amb 
victòria per Ganesha Díaz / Tània González i  
Santi Puente / Gerard Rodríguez. En la final fe-
menina, la parella Díaz/González, va superar 
a Alejandra Porteiro i Eva Fernández 6/4 5/7 
10/4, mentre que en la final femenina, Puente/
Rodriguez, superaven a Victor Martínez i Martí 
Magriña per un doble  6/2.

44 45
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BARCELONA ACULL DUES PROVES DE LA LIGA 
MAPFRE DE TENNIS PLATJA
El CM Tennis Vall Hebron, ha acollit aquest 
any, dues proves de la Liga MAPFRE de tennis 
platja, competició impulsada per la RFET per 
potenciar el calendari estatal davant l’atura-
da de la competició del circuit mundial de la 
ITF. 

En totes dues proves, celebrades a l’agost i 
al novembre,  els guanyadors varen ser Ge-
rard Rodríguez i Antomi Ramos en el quadre 
masculí i Eva Fernández i Omayra Farias en 
el femení. 

En la prova celebrada a l’agost, Rodríguez 
/ Ramos es van imposar a Victor Mártinez i 
Saulo Tejada per 4/6 6/4 12/10, mentre que 
Fernández / Faryas superaven a Carol Miran-
da i Alejandra Porteiro per 6/3 6/0. 

En la prova celebrada el passat 1 de novem-
bre, Rodríguez / Ramos es tenien que enfron-
tar de nou amb Lopez / Tejada, però a causa 
de la lesió d’aquest últim, no es va disputar 
la final i Rodríguez / Ramos en varen ser els 
campions. En el quadre femení, Fernández / 
Farias, varen superar en la final a la parella 
Ganesha Díaz / Sabrina López per 6/3 6/7 
10/4.   
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