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la fed cup, a lleida
espaNya i itàlia es jugueN l’asceNs al 

grup muNdial el 16 i 17 d’abril al ct lleida



  

La RFET i La iTF visiTEn 
LLEida i donEn L’oK

Responsables de la ITF i també de la RFET, encapçalats per Marcos Ro-
magosa, han visitat durant aquests dies les instal·lacions del CT Lleida per 
donar l’OK definitiu a la seu. Tant el president del club, Jorge Culleré, com 
el president a Lleida de la FCT, Ignasi García, van mostrar-se orgullosos 
que Lleida torni a acollir una competició de primer nivell mundial.



Una competició 
de primer nivell 

mUndial
La Fed Cup o Copa Fede-
ració és la competició per 
equips més important i 
prestigiosa del món en el 
tennis femení, equivalent 
a la Copa Davis masculina 
i tutelada per la Federa-
ció Internacional (ITF) i la 
Reial Federació Espanyola 
(REFT). És, a més, el tor-
neig per excel·lència de 
les seleccions absolutes de 
cada país i hi prenen part 
les millors tennistes del 
circuit professional.

L’EspECTaCLE DE La FED CUp, a LLEIDa



Un dUel molt esperat 
amb l’ascens al GrUp 

mUndial en joc
Lleida acollirà els propers dies 
16 i 17 d’abril de 2016 la crucial 
eliminatòria del ‘play off” d’as-
cens al Grup Mundial –on hi ha 
les vuit millors seleccions del 
planeta– que enfrontarà les se-
leccions d’Espanya i Itàlia a les 
instal·lacions del Club Tennis 
Lleida. 
Un triomf tornaria a situar 
l’equip espanyol entre les mi-
llors del món.

L’EspECTaCLE dE La FEd CUp, a LLEIda



LLeida tornarà 
a ser referent 

mundiaL amb un 
escenari de Luxe

El torneig es juga al CT Lleida, en 
un escenari que ha acollit ja, entre 
d’altres, dos duels de Fed Cup, en-
tre Espanya i Sèrbia al 2009 i entre 
Espanya i França al 2011. 
El club també ha estat escenari de 
dos duels de la Copa Davis. Per a la 
disputa de l’eliminatòria, es trans-
formaran les instal·lacions. S’ubi-
caran grades supletòries a la pista 
central amb capacitat per a més 

de 1.500 persones i també hi hau-
rà una zona comercial per a patro-
cinadors i empreses, així com una 
zona Village. 
La ciutat també respirarà tennis 
en els dies previs a la competició, 
amb diferents activitats que tin-
dran, entre altres, la protocol·lària 
presentació de l’equip i sorteig 
dels emparellaments en un indret 
emblemàtic.

L’ESPECTaCLE DE La FED CUP, a LLEiDa



La número 
quatre i La 
sis deL món 

sobre La 
pista i un 

mite com a 
capitana

L’equip espanyol presenta en l’actuali-
tat un equip de primer nivell mundial 
amb dos craks a la pista i un a la ‘ban-
queta”. Les dues tennistes que lideren 
Espanya són Garbiñe Muguruza, que 
es troba la quarta del rànquing i va ser 
finalista l’any passat a Wimbledon; i 
Carla Suárez, la sisena raqueta del pla-
neta que també té un gran palmarès. 
Completen la selecció tennistes també 
amb molta experiència WTA com Lara 
Arruabarrena o Lourdes Domínguez. 
Al capdavant de l’equip, com a entre-
nadora i capitana, hi ha Conxita Mar-
tínez, un dels mites del tennis femení 
mundial i campiona, entre d’altres, de 
Wimbledon. 
La de Montsó té, a més a més, molt im-
pacte a Lleida ja que en la seva etapa 
de formació va entrenar alguns anys al 
CT Urgell de la capital del Segrià.   

L’eSpeCTACLe De LA FeD CUp, A LLeiDA



ItàlIa: Un rIval 
qUatre cops 

campIó

Itàlia compta amb un equip de pri-
mer nivell i experimentat, amb ju-
gadores campiones i finalistes del 
Grand Slam. A més, ha conquerit el 
títol de la Fed Cup quatre vegades 
en els últims 10 anys (2006, 2009, 
2010 i 2013), i ha estat finalista en 
una altra ocasió (2007). 
Les principals jugadores són Ro-

berta Vinci (número 16 del món i 
finalista a Nova York), Sara Erra-
ni (22 i finalista de Roland Garros 
el 2012), Camila Giorgi (40) i Karin 
Knapp (60). 
Francesca Schiavone, campiona 
de Roland Garros el 2010 i finalis-
ta el 2008, és actualment fora del 
top-100 (114). 

L’ESpEctacLE dE La FEd cUp, a LLEida



Una enorme 
repercUssió 

mediàtica
Es tracta d’un torneig 
amb gran repercussió 
a nivell mundial, amb 
una gran presència i 
cobertura de mitjans 
de comunicació. 
Els partits –quatre in-
dividuals i un doble 
si fos necessari– se-
ran retransmesos en 
directe per Televisi-

ón Española. A més, 
compta amb prèvies i 
resums de la competi-
ció en tots els mitjans 
de comunicació es-
portius, ràdios, webs 
especialitzades, webs 
oficials (fedcup.com, 
itftennis.com i rfet.
es, entre altres) i en la 
totalitat de mitjans.

Des d’Itàlia, també 
es farà un seguiment 
especial de l’elimina-
tòria, amb retrans-
missions televisives 
incloses i presència 
de molts enviats es-
pecials de diferents 
mitjans per cobrir tot 
allò que succeeixi en 
el torneig.

L’EspEcTAcLE DE LA FED cUp, A LLEIDA



La notícia, en premsa

L’espectacLe de La Fed cUp, a LLeida



La notícia, en premsa
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