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JUNTS PER UN SOMRIURE!
EL IV OPEN SOLIDARI DEL CN LLEIDA RECAPTA 7.200 EUROS PER A L’AECC

El Club Natació Lleida va organitzar, el dies 26 i 
27 de juny, el IV Open Solidari que, sota el lema 
“Junts per un somriure!!”, va recaptar fons en 
benefici de la XVI edició de colònies per a nens 
i nenes amb malalties oncològiques.
La programació incloïa, el divendres 26, una fes-
ta de l’escuma, una exhibició de rítmica i una 

altra de taekwondo, mentre que el dissabte 27 
es van fer tallers de música amb l’escola Pons 
Roselló de Lleida, l’Open de Pàdel Infantil, una 
exhibició de sincronitzada, tallers de grafitis 
amb Sergi Krudel, l’Open de Tennis, tallers de 
voluntariat AECC (Associació Espanyola Contra 
el Càncer) i una gincana infantil.



Tots els participants van rebre un wel-
come pack amb samarreta, motxilla, 
tres begudes, descomptes i mostres 
de col·laboradors, tirador de cervesa 
gentilesa de San Miguel, fruita durant 
tot l’Open i accés a tots els sortejos.
En el Open hi van contribuir, per pri-
mer cop, totes les secciones del club: 
tennis, pàdel, sofraquet, running, grup 
biker, rítmica, taekwondo i aikido, na-
tació sincronitzada i activitats dirigi-
des (zumba-dance i aquagym). A més, 
es van fer partits de futbol infantil, 
de solteres contra casades i de sol-
ters contra casats, com també tallers 
de màgia, grafiti y música, i els més 
petits van gaudir d’allò més amb una 
festa de l’escuma i una gincana. 
El preu de la donació en inscriure’s va 
ser de 10 euros per als nens (tarifa 
plana) i de 12 euros per als adults, 
que eren 15 en cas de sol·licitar tarifa 
plana. 
El resultat de tot plegat va ser un cap 
de setmana força intens, amb una 
participació massiva en totes les ac-
tivitats, destacant el rècord de nens 
apuntats, amb més de 80 infants, 
d’un total de 390 inscrits. La majo-
ria d’aquests van participar en mes de 
dos activitats.



Cal recordar que el procés d’inscrip-
ció es va obrir el passat 8 de maig, 
i que des d’aleshores es van fer sor-
tejos diaris a través del Facebook, a 
més de sortejos paral·lels en tots els 
Opens de les diferents seccions i un 
gran sorteig final. Han estat, doncs, 
més de 130 regals de les més de 
60 empreses col·laboradores i que 
han quedat repartits entre tots els 
participants.
Gràcies a tot això, es va poder en-
tregar a l’AEEC un total de 7.200 
euros, que han servit per al finança-
ment de les colònies abans esmen-
tades. Aquesta xifra encara hauria 
pogut ser més gran i superant els 
12.445 euros de l’any passat, degut 
a que la Fundació Barclays, que en 
aquella ocasió va aportar 5.000 eu-
ros, ha deixat d’existir. Cal destacar 
també l’aportació de la Fundació La 
Caixa. 
D’aquesta manera, el Club Natació 
Lleida es va convertir, un any més, 
en el màxim col·laborador d’aques-
tes colònies, mentre que l’Open 
Solidari va ser l’esdeveniment amb 
major participació que ha viscut el 
club.
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SOPAR DE GERMANOR DE PRESIDENTS I JUNTA DE LA FCT A LLEIDA
Amb l’objectiu de passar una bona 

estona plegats i fer un repàs de la 

l’actualitat i dels nous projectes 

d’una forma distesa, el 3 de juliol 

el president de la Representació 

Territorial a Lleida de la FCT, Ig-

nasi García, va organitzar un sopar 

de germanor on hi van participar 

presidents dels clubs i membres 

de la junta de la FCT Lleida. La 

pretensió de cara al futur és insti-

tucionalitzar aquesta trobada i fer-

ne d’altres itinerants pels clubs.

Hi van ser presents els presi-

dents Josep Maria Segòvia (CT 

Balaguer), Eduard Abella (Sícoris), 

Ramon Mestres (CT Urgell) i Jor-

ge Culleré (CT Lleida). També hi 

van assistir dos nous presidents 

de club, Josep Masbernat (CT Ju-

neda) i Josep Gené (CT Tàrrega), 

que hi va acudir acompanyats del 

ja expresident i membre de la jun-

ta de la FCT a Lleida, Joan Castro. 

De la junta també van assistir al 

sopar Ramon Llobera (CT Urgell), 

Robert Gasa (CN Lleida) i Jordi 

Pérez (Sícoris Club).



 

FRANCESC TUR, CAMPIÓ DE L’OPEN INTERNACIONAL 
ORTOPÈDIA RUBIO DE TENNIS EN CADIRA DE RODES 

Les pistes del Club Tennis Urgell van aco-
llir l’Open Internacional Ortopèdia Rubio-
Memorial Manel Palau de tennis en cadira 
de rodes. En individuals, el títol va ser per 
a Francesc Tur, mentre que en dobles es 
va imposar la parella Roberto Chamizo-
Rubén Pérez. Els representants lleidatans 
van tenir una bona actuació en el quadre 
de consolació.
En la final individual del quadre principal, 
Roberto Chamizo, cap de sèrie número 1 
del torneig, no va poder amb Francesc Tur 

(3), que en semifinals ja havia eliminat el 
número 2 del torneig, Martín Varela. La fi-
nal va ser un gran partit, ple d’alternatives 
i amb opcions per als dos tenistes, i es va 
resoldre en el tercer set. 
Tur va guanyar la primera mànega al ti-
ebreak, i Chamizo es va endur la segona 
per 4-6. A la tercera i definitiva, Francesc 
Tur es va imposar per 7-5, amb la qual 
cosa es va endur el títol en una final apas-
sionant entre dos dels millors jugadors del 
panorama espanyol. 



 

Quant a la final de dobles, va enfrontar la pare-
lla cap de sèrie número 1, formada per Roberto 
Chamizo i Rubén Pérez, enfront Varela i Siscar, 
que en semifinals van donar la sorpresa davant 
els segons favorits, Tur i Prat. La final va respon-
dre a les expectatives i va oferir un gran duel, 
molt equilibrat i de qualitat, que es va decidir al 
supertiebreak (4-6, 6-3 i 10-5).
Pel que fa la participació lleidatana, aquesta ha-
via quedat força ‘tocada’ en la primera jornada, 
ja que tots ells van caure en la jornada inaugural 
del quadre principal individual. No obstant, cal 
destacar el gran partit de Xavier Murillo, que no 
li va posat les coses gens fàcils al seu rival, Fran-
cesc Prat, que finalment va vèncer per 7-5 i 6-3.
Ubald Ratés no va poder amb Francesc Tur, que 
el va derrotar per 6-0 i 6-2. Per la seva part, 
Jacob Nadal va veure com Raül Moreno el derro-
tava per 6-2 i 6-1.
Els lleidatans es van veure abocats a disputar el 
quadre de consolació, i la final va tenir presència 
lleidatana gràcies a Xavier Murillo, que en se-
mifinals havia eliminat el segon favorit, l’estonià 
Urmo Voogla. A la final, però, Murillo no va poder 
amb el seu adversari, el cap de sèrie número 1, 
Carlos Pina, que es va imposar per un doble 6-2 
malgrat l’esforç de Murillo, que va completar un 
molt bon torneig. Cal recordar que en semifinals 
Pina havia eliminat l’altre lleidatà que va arribar 
a semifinals, Jacob Nadal.



 

CLOENDA DEL JUGUEM AL SÍCORIS
Coincidint amb la festa major del Sícoris, 
es va celebrar la festa de cloenda del Cir·
cuit Juguem, on diferents nens i nenes de 
diferents clubs van poder gaudir del ten·
nis, de la companyonia i de la competició.
Els nens, ben proveïts d’aigua i fruita, van 
jugar partits a tres jocs sota el sistema de 
lligueta, i després partits de dobles amb 

nens d’altres escoles de tennis, per tal de 
fomentar aquesta modalitat.
Tots els participants van rebre una samar·
reta commemorativa de la trobada. La il·
lusió va contrarestar les altes temperatu·
res  i els nens van poder gaudir de les 
activitats organitzades tant de tennis com 
a la festa major del club.





TE’N RECORDES? S

La tradicional ‘pedrera sicorista’

Aquesta imatge de fa uns anys mostra alguns dels com-
ponents d’una bona fornada de tennistes del Sícoris.

Costa es va ‘estrenar’      
a Kitzbühel el 1995

El 6 d’agost de 1995, el llei-
datà Albert Costa va guanyar 
el seu primer títol com a pro-
fessional sobre la terra batuda 
de Kitzbühel. Va derrotar a 
la final a Thomas Muster per 
4-6 6-4 7-6(3) 2-6 6-4.



 

EL CADET DEL CT LLEIDA, A L’ELIT ESTATAL
VA SIGNAR UNA EXCEL·LENT QUARTA POSICIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA

L’equip cadet del CT Lleida va 

signar una excel·lent actuació al 

Campionat d’España de la catego-

ria, disputat a l’ATHC de Terrassa.

Partint com a 8è equip classifi-

cat, va aconseguir classificar-se 

per les semifinals. Per arribar a 

aquesta ronda, van superar d’en-

trada al primer classificat del tor-

neig, el CT Torrevieja, amb victòri-

es mot valuoses de Néstor Giribet 

per 6-2 i 6-4 i d’Alejandro Serret 

per 6-4 i 7-5, derrota de Pep Ca-

nyadell i triomf decisiu d’Álvaro 

Barranco davant un dels millors 

jugadors, Carlos Sánchez Jover.

En semifinals, el CT Lleida no va 

poder donar continuïtat a la sor-

presa en caure per 3-1 davant el 

Club Tenis Alcalà. Amb Canyadell 

de baixa per lesió, el seu lloc el va 

cobrir Sentís, que va formar equip 

amb Barranco, Giribet i Serret, 

jugador que va aconseguir l’únic 

punt lleidatà en guanyar el seu 

partit per 1-6, 7-5 i 6-3.

Amb aquesta derrota, el CT Llei-

da va passar a jugar el duel per 

tercer i quart lloc, en què els llei-

datans van cedir per 3-1 davant el 

CT Murcia. Aquest quart lloc en el 

Campionat d’Espanya cadet és tot 

un èxit pel CT Lleida, que ante-

riorment només havia aconseguit 

aquesta posició en un Campionat 

d’España infantil.
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SEGONA ENTREGA DEL CIRCUIT JUVENIL AL CT URGELL

Les pistes del CT Urgell van acollir una 
nova edició del Circuit Juvenil d’Estiu de 
la Federació Catalana de Tennis. 
En aquesta ocasió va estat dedicada als 
jugadors alevins, infantils i cadets, que 
van demostrar la bona salut del món de 
la raqueta lleidatà.
En categoria aleví, el millor va ser Daniel 
Sancho, que es va desfer a la final de Pa-
blo Angusto per 6-3 i 6-4.

En infantils, Pablo García va haver de suar 
de valent per derrotar un gran Gerard Far-
ré, que no li va posar les coses gens fàcils 
en el primer set (7-6), encara que en el 
segon no va poder mantenir el ritme i va 
veure amb més claredat (6-3).
Finalment, Alberto Colas es va endur el 
títol en categoria cadet masculí, en una 
final que es va resoldre amb WO justificat 
per part de Llorenç Lladonosa.



  

CN LLEIDA TAMBÉ ACULL 
EL CIRCUIT D’ESTIU

El Circuit Juvenil va passar 
com cada any pel Club Na-
tació Lleida. Un total de 40 
jugadors es van inscriure per 
jugar les proves benjamí, 
aleví, infantil i cadet mas-
culines. Els jugadors del CN 
Lleida van demostrat estar a 
un bon nivell, situant dos ju-
gadors en les finals. És el cas 

de Ricard Rubio, en la pro-
va cadet masculí, i de Marc 
Mateo, en la infantil masculí, 
que no van poder superar els 
seus adversaris, Josep Mes-
tres i Arnau Mirallles, res-
pectivament, tots dos partits 
pel resultat de 6-4 i 6-3. 
Gerard Larrosa i Albert Mò-
dol, tots dos del CT Lleida, 

van jugar la final aleví mas-
culí, en la que el primer va 
guanyar amb claredat al seu 
adversari, aleví de primer 
any, per 6-2 i 6-0. En benja-
mí masculí, Iker Rubiella, del 
CT Monzón, es va imposar a 
Víctor Almarza, del Sícoris 
Club, en un partit molt renyit 
pel resultat de 6-3 i 6-1.



  

PARADA DEL CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU AL SÍCORIS
ALMARZA, PASCUAL, FARRÉ I CASELLES, ELS QUATRE CAMPIONS

La setmana del 29 de 
juny al 5 de juliol es 
va celebrar el Circuit 
Juvenil d’Estiu al Sí-
coris, on es van poder 
disputar quatre qua-
dres masculins: ben-
jamí, aleví, infantil i 
cadet.
A benjamí masculí, 
Víctor Almarza es va 
imposar a Àlex Oran 
per 7-6 i 6-1. En aleví 
masculí, Gerard Pas-
cual es va desfer de 
Martin Slafer per 6-4 
i 6-2. En infantil, Ge-
rard Farré va guanyar 
Esteve Torrent per 7-5 
i 6-3. Finalment, en 
cadet masculí, Icar 
Caselles es va imposar 
Llorens Lladonosa per 
6-3, 3-0 i abandó.
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Dani Martínez, jugador del CN Lleida, 
va aconseguir arribar a vuitens de fi-
nal de la prova del Circuit Rafa Nadal 
Tour de Saragossa.
En aquest torneig, penúltim del cir-
cuit, el lleidatà va caure en aquesta 
ronda en dos sets, per 6-0 i 6-2, da-
vant Daniel Rincón, cap de sèrie nú-
mero 2 del torneig i campió d’Espa-
nya aleví a Madrid d’individual i de 
dobles.
Per la seva banda, Ares Teixidó, del 
CT Lleida, va acusar la lesió que ar-
rossegava i va perdre en primera ron-
da davant Ivana Loncar per 1-6, 6-4 
i 6-2. Aran Teixidó (CT Lleida) va per-
dre a quarts davant Isabel Adrover, 
guanyadora del torneig, per 6-4 i 7-5.
Marc Anelo (CE Mas Duran) va perdre 
a l’última ronda de la fase prèvia al 
supertiebreak del tercer set enfront 
Jaume Aragall per 6-4, 2-6 i 12-10. 
Albert Sarrias, aleví de primer any), 
va cedir a primera ronda per 6-0 i 
6-0 davant Daniel Baldor. 

LLEIDA, AL RAFA NADAL TOUR DE SARAGOSSA
ARAN TEIXIDÓ (QUARTS) I DANI MARTÍNEZ (VUITENS), ELS MILLORS

Claudia Borbon també va caure a primera 
ronda contra Andrea Redondo per 1-6, 6-3 i 
6-3. Finalment, recordar que Paula Arcarons 
no va poder participar el torneig degut a una 
lesió a la mà dreta.



 

EL SÍCORIS BRILLA A TORREDEMBARRA
Els representants del Sícoris van tenir 
una destacada actuació al Torneig de Tor-
redembarra. A la categoria Aleví-2, Xavi 
Mayoral va quedar campió després de 
derrotar a la final Carles Solana per 6-0 
i 6-2, tancant així una gran setmana. Cal 
destacar que el lleidatà va derrotar a les 
semifinals un altre sicorista, Nil Biescas.
Pel que fa a la categoria Infantil-2 mascu-
lí, Esteve Torrent es va haver de conformar 

amb el subcampionat després de perdre 
a la final amb el millor jugador infantil de 
Hong Kong, Kyle-Lok Ying Tang, per 6-1 i 
6-3 en un partit més ajustat d’allò que va 
reflectir el marcador final.
A la categoria benjamí, Víctor Almarza 
va caure derrotat a la final davant Jordi 
Molas per 6-3 i 6-0 en un partit on el 
sicorista no va poder desplegar tot el seu 
potencial.



JOAN RUBIO (CT URGELL), 
FINALISTA AL CIRCUIT JUVENIL 

D’ESTIU DE TARRAGONA

ÓSCAR MANCIÑEIRAS (CT LLEIDA), 
CAMPIÓ DEL CIRCUIT ABSOLUT FCT

Joan Rubio va aconseguir el sub-
campionat del Circuit Juvenil d’Estiu 
del Club Tennis Tarragona. El juga-
dor del Club Tennis Urgell va caure 
en el partit decisiu en la lluita pel 
trofeu de campió de la categoria Ale-
ví-2 davant Davis Sales. La competi-
ció va comptar amb un total de 270 
participants.

Óscar Manciñeiras, jugador del CT Lleida, es va 
proclamar campió de la prova del Circuit Absolut 
de la FCT a Cornellà. 
Malgrat no partir com a cap de sèrie, el lleidatà 
va ser capaç d’imposar-se a una sèrie de juga-
dors que el superaven en rànquing. A la final, 
Manciñeiras va guanyar el tarragoní Kevin Garcia 
De Reuse per 6-1 i 6-1. El ritme imposat per 
l’Óscar des de l’inici del partit va ser  decisiu, 
adaptant-se molt bé a la pista ràpida i sense do-
nar cap oportunitat al seu rival, mostrant-se molt 
superior en tot moment.



SANDRA AZORÍN (SÍCORIS), 
SUBCAMPIONA A CALAHORRA 

NIL BIESCAS (SÍCORIS), SUBCAMPIÓ 
ALEVÍ AL CT REUS DEPORTIU

Sandra Azorín, jugadora del Sícoris, va tenir una brillant ac-
tuació al XXX Torneo Nacional Ciudad de Calahorra. La si-
corista va ser subcampiona en categoria cadet i va arribar 
a quarts de final en absoluts. En cadets, es va plantar a la 
final sense cedir ni un sol set, ja que es va imposar succes-
sivament a Tania Iriarte per 6-0 i 6-0, a Anna Casanovas per 
6-0 i 6-1, a Leire Sant Josep per 6-2 i 7-5 i en semifinals a 
Claudia Vallès per 6-3 i 6-2. A la final, tot i que va plantar 
cara davant Inés Benito (cap de sèrie número 1) en el primer 
set, atès que perdia per 7-5, en el segon res va poder fer i 
va caure per 6-1. En categoria absoluta, on participaven vuit 
jugadores que es troben entre les cent millors raquetes es-
panyoles, Sandra accedia a quarts de final, sent la més jove.

Nil Biescas, jugador aleví del Sícoris Club, es 
va proclamar subcampió del quadre Aleví-2 del 
Torneig del CT Reus Deportiu.Nil va completar 
un gran torneig, desplegant un alt nivell de joc i 
exercint una regularitat que el van portar fins a 
una final que, malauradament, no va poder gua-
nyar en cedir davant el jugador rus Vladimir Ra-
kitskiy per 7-6 i 6-2 en un partit força dur.
Per la seva part, Elda Aguilà, que participava en 
el quadre infantil femení, es va quedar a les por-
tes de la final en perdre amb la segona cap de 
sèrie, Olga Aliagas.
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