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MINITENNIS I JUGUEM AL CN LLEIDA

El Club Natació Lleida, va celebrar, coin-
cidint amb la Festa Major de Lleida, una 
jornada de Minitennis i Juguem.
Com cada any, l’esdeveniment va consis-
tir en una iniciació a la competició forma-
tiva, promulgada per la FCT, en la qual 
prop d’un centenar de nens van gaudir 
del tennis durant una estona. Els partici-
pants, provinents de tots els clubs de Llei-
da ciutat i els seus voltants, van disputar 

partidets els uns contra els altres en una 
tarda d’emocions i plena de sorpreses, i 
que incloïa un photocall en arribar al club 
en el qual es podien disfressar i fer-se 
fotos de moltes maneres. També van re-
bre l’obsequi d’una samarreta, se’ls hi va 
oferir berenar en una pausa de mitja hora 
per descansar i, per finalitzar, van ser els 
protagonistes de l’entrega de medalles i 
del sorteig de premis. 



 MAIG DE 2015

LLOBERA I CANYADELL TRIOMFEN AL CATALÀ CADET
L’ARES GUANYA EL DOBLE I ÉS SEMIFINALISTA, I EL PEP CAU A SEMIS

El tennis lleidatà va ser protagonista al 
Campionat de Catalunya cadet de Corne-
llà, gràcies principalment a Ares Llobera 
(CT Urgell) i Pep Canyadell (CT Lleida).
D’una banda, Llobera es va proclamar 
campiona en dobles i va ser semifinalista 
en individuals. La jugadora del CT Urgell 
va formar parella amb Clàudia Bartolomé, 
del CT Tarragona, per arribar a la final i 
guanyar-la per 6-1 i 6-4 davant Catalina 
Medici i Irene Moreno. En individuals, va 
realitzar un excel·lent torneig, encara que 
no va poder guanyar la semifinal davant 
Cristina Mayorova (RCT Barcelona).   
Per la seva part, Pep Canyadell va caure 
en semifinals després d’una gran trajec-
tòria que li va permetre desfer-se, en vui-
tens de final, del tercer cap de sèrie del 
torneig, Josep Coll, per 6-0 i 6-3, i en 
quarts de final de Pol Martín (CT Barci-
no) per 3-6, 6-2 i 6-3. En les semifinals, 
però, va cedir davant l’experiència de Lu-
cas Franco (CT Barcino), campió d’Espa-
nya infantil l’any 2013, que es va imposar 
per un ajustat 6-4 i 6-4.
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ES VAN PRESENTAR 
ELS INFORMES 

DE PRESIDÈNCIA, 
L’ECONÒMIC I 
L’ESPORTIU 

LA REUNIÓ ES VA    
FER EL 10  D’ABRIL    
AL SÍCORIS CLUB 

TROBADA DE LA FCT AMB ELS CLUBS DE LLEIDA 
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TROBADA BENJAMÍ A LA CAPARRELLA 
SE CELEBRA A LES INSTAL·LACIONS DE LA FCT LLEIDA

Les pistes de la Representació Territori-
al a Lleida de la Federació Catalana de 
Tennis van acollir el passat 25 d’abril una 
trobada amb els millors benjamins de la 
província (nens i nenes fins a 10 anys).
En categoria masculina, els participants 
van ser Àlex Oran (CT Lleida), Guim Cla-
vera (CT Lleida), Nil Nieto (CN Lleida), Al-
bert Pedrico (CN Lleida), Víctor Almarza 

(Sícoris Club) i Adrià Zaragoza (CT Urgell). 
Les noies seleccionades van ser Joana Ri-
poll (CN Lleida), Júlia Maench (CN Lleida), 
Adriana Cortés (Independent), Rocío Roig 
(CT Lleida) i Joana Arcarons (Sícoris).
Els participants van realitzar diferents 
controls, exercicis i van jugar punts entre 
ells sota l’atenta mirada del Director Tèc-
nic Provincial, Marc Ivan Rodríguez Nieto.  



FCT INFORMA S
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EL XI OPEN PRAT LLONGUERAS JA TÉ CAMPIONS
El XI Open Prat-Llongueras del CT Lleida ja co-
neix els seus campions després de dos mesos 
de competició en què uns 280 nois i noies han 
ofert un gran nivell de joc. 
En categoria aleví, hi ha hagut tres categories. 
En la primera, Zoilo Ríos va superar Àlex Barran-
co. Albert Mòdol es va proclamar campió de la 
segona categoria derrotant Jan Rubio, i al quadre 
3, el campió va ser Pol Campo davant Guim Cla-
vera. En la categoria femenina, Andrea Palazón 
es va endur el títol en desfer-se de Mencia Ser-
rat. Pel que fa als infantils, Álvaro Quintana va 
quedar campió del quadre 1 en superar Carlos 
Berna en una gran final. El campió del quadre 

2 va ser Alejandro Vicente, que va guanyar Pau 
Prim. Marcos Solanilla es va proclamar campió 
del quadre 3 davant Miquel Batlle. En el cas de 
les noies, la final va quedar ajornada a conse-
qüència de la pluja quan anaven 7-5 i 2-2 a favor 
d’Aitana Martínez davant Beatriz Dolader.
En cadets, la lesió de Pep Canyadell va donar 
la victòria a Álvaro Barranco. Una altra lesió, de 
Gerard Farré, li va impedir poder disputar la fi-
nal contra Marc Anelo. El campió del quadre 3 
va ser Josep Mestres després de guanyar Joel 
Casas. La final femenina entre Mònica Borobia 
i Clàudia Vallès també va haver de ser ajornada 
per la pluja amb 3-6, 6-4 i 4-2 per la primera.
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TORNA L’OPEN SOLIDARI
LA QUARTA EDICIÓ ES REALITZARÀ DEL 26 AL 28 DE JUNY AL CN LLEIDA 
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CONCLOU AMB ÈXIT L’OPEN CN LLEIDA

L’Open CN Lleida va cloure una 
nova edició amb un notable èxit 
a tots els nivells. El torneig va 
començar el 24 de gener i va fi-
nalitzar el 26 d’abril, tres mesos 
de competició durant els quals 
han competit jugadores tant de 
les terres de Lleida com tennis-
tes de la resta de Catalunya, Illes 
Balears i Aragó.
En primer lloc es van disputar 

les categories juvenils, per 
posteriorment celebrar-se 
la competició corresponent 
a les categories absolutes i 
benjamins. 
Amb un total de 20 categori-
es en joc, aquest torneig ha 
estat capaç de mantenir-se 
al nivell més alt dels tornejos 
que marquen el camí cap a 
un nou Màsters Provincial.  

EL TORNEIG CORONA     
ELS CAMPIONS   

DESPRÉS DE TRES   
MESOS DE COMPETICIÓ

S
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VIURE EL GODÓ COM A PROTAGONISTES
ARES I ARAN TEIXIDÓ PARTICIPEN AL TORNEIG SUB 14 

Aran i Ares Teixidó van caure eliminades 
en el seu debut als quarts de final del 
torneig Sub 14 del Trofeu Conde de Godó, 
una competició nova i paral·lela al torneig 
professional celebrada al Reial Club Ten-
nis Barcelona. 
L’Ares va perdre davant Mayorova en tres 
ajustats sets per 7-6, 4-6 i 6-7. La llei-
datana va jugar amb dolor al maluc i l’es-
quena des de l’inici del tercer set i, tot i 
això, va estar a punt d’endur-se la victò-

ria, ja que va disposar de dues pilotes de 
partit que no va saber aprofitar, perdent 
en el tie-break del tercer set per 9-11. 
L’Aran va acusar els nervis i va caure da-
vant Carlota Martínez per 6-1 i 6-2. 
A banda del tema esportiu, el premi per a 
les dues tennistes del CT Lleida i becades 
per la FCT, va ser conviure durant tota la 
setmana amb els tennistes professionals 
del Godó compartint espais comuns, pis-
tes, sala de premsa i menjador.

VAN CAURE A 
PRIMERA RONDA 

PERÒ VAN 
CONVIURE AMB 
ELS TENNISTES 

PROFESSIONALS

S
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ALEJANDRO SERRET BRILLA A TORELLÓ
FA QUARTS DE FINAL AL TORNEIG DEL CIRCUIT EUROPEU CADET 

Alejandro Serret (CT Lleida) va assolir un 
dels seus millors resultats dins el circuit 
europeu cadet en arribar als quarts de fi-
nal del XIII Torneig Joan Mir de Torelló, 
competició disputada la primera setmana 
de maig i que compta amb el grau 1, el 
nivell més alt dins del circuit.
El lleidatà es va desfer en la primera ron-
da del rus Ilya Filichev (6-1 i 6-2), mentre 
que en vuitens eliminava el francès Rodrí-
guez (cap de sèrie número 8 del torneig 
i amb rànquing 191), donant la sorpresa 

en derrotar-lo per 3-6, 6-3 i 6-3. Ja en 
els quarts de final, el seu rival va ser l’ale-
many Raphael Weiler, un tennista amb 
un poderós joc de servei-voleia. Els dos 
primers sets van ser molt igualats (7-5 i 
2-6), però en el tercer i definitiu Serret va 
acusar el cansament i va cedir.
Malgrat l’eliminació, Alejandro Serret con-
firmava a Torelló les bones sensacions 
apuntades una setmana abans a Limassol 
(Xipre) al Famagusta Tennis Cup U16, en 
què va ser semifinalista. 

EL LLEIDATÀ VA 
ARRIBAR A LES 
SEMIFINALS DEL 

TORNEIG U16 
CELEBRAT A XIPRE 

S
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PEP CANYADELL,     
CAMPIÓ AL PRESTIGIÓS 

CIRCUIT MARCA 
Pep Canyadell, jugador del CT Lleida, va 
conquerir el títol en una nova prova del cir-
cuit nacional cadet MARCA, disputada a 
les instal·lacions de l’Acadèmia Sánchez-
Casal de Barcelona. Canyadell, que par-
tia com a setè cap de 
sèrie, va superar en 
quarts de final Xavier 
Gabarró (cap de sèrie 
número 2) per 6-4 i 
6-3, i en semifinals 
Gonzalo García Nieto, 
per 6-4, 1-0 i aban-
donament per lesió. 
A la final, el seu rival 
va ser Pol Martín, ju-
gador al qual Canya-
dell havia superat recentment al Campio-
nat de Catalunya en tres ajustats sets. La 
final va ser d’un alt nivell i el jugador del 
CT Lleida va imposar el seu joc d’atac, 
adaptant-se molt bé a la pista ràpida i 
guanyant per un doble 6-3.

EL JUGADOR DEL   
CT LLEIDA S’IMPOSA 
AL SÁNCHEZ-CASAL 

DE BARCELONA

S
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INTERCANVI DE PREMSA LLEIDA-BCN
LA JORNADA ES FA AL CT URGELL AMB ALBERT COSTA COM A PADRÍ DE LUXE

Les instal·lacions del Club Tennis Urgell 
van acollir, el 4 de maig, una nova edició 
de la Trobada de Periodistes Esportius de 
Lleida i Barcelona.
Entre els participants, va destacar la fi-
gura d’Albert Costa, que va apadrinar la 
jornada. El guanyador lleidatà del Roland 

Garros, actualment màxim responsable de 
l’escola del Reial Club Tennis Barcelona, 
va tornar d’aquesta manera a jugar a les 
pistes que el van veure créixer, les del CT 
Urgell, en aquest cas a mode d’exhibició 
amb periodistes i directius. La jornada va 
acabar amb victòria dels lleidatans.



TE’N RECORDES? S

Passat, present i futur... el tennis va creixent! 

Entre aquestes dues fotos hi ha cinc anys de diferència. Una mostra clara 
de què el tennis creix. Els protagonistes: Serret, Barranco, Giribet, Canya-
dell i Sentís. 

Espanya, amb Santana i Arilla, derrota Austràlia al CT Lleida al 1966

Va ser en una confrontació amistosa celebrada el juliol del 1966 al CT 
Lleida. Espanya, amb Manolo Santana i Josep Lluís Arilla en la seva 
formació, va derrotar Austràlia per 2-1. El duel es va presentar com una 
revenja ‘amistosa’ de la final de la Copa Davis del 1965. 



ELS CLUBS LLEIDATANS, PRESENTS AL GODÓ

TERCERA SESSIÓ DE 
CARDIOTENNIS AL CN LLEIDA

La majoria de clubs llediatans van realitzar, com ja és tradicional, diferents sortides 
per tal d’assistir i gaudir de l’Open Banc Sabadell-63º Trofeo Condé Godó, que es va 
celebrar al Reial Club Tennis Barcelona.

Les instal·lacions del CN Lleida 
van acollir una nova sessió de 
Cardiotennis, que va comptar 
amb un alt grau d’acceptació 
per part de tots els assistents. 
Els participants van poder gau-
dir d’una sessió d’esport amb el 
tennis com a protagonista, tot en 
una hora i mitja en què van des-
tacar el bon ambient i la diversió.
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