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els ‘Nous’ albert Costa, al Ct urgell
el prestigiós trofeu de setmaNa saNta aplega les millors raquetes sub 13 

Les instal·lacions del Club Tennis Urgell van 
acollir la presentació del XXVIIè Torneig Set-
mana Santa-XVIè Trofeu Albert Costa, que 
del dissabte 19 de març al dimecres 23 està 
aplegant, amb entrada gratuïta, les millors ra-
quetes sub 13 del tennis espanyol masculí i 
femení.
La presentació va comptar amb la presència 
del president del CT Urgell, Ramon Mestres; 
del director tècnic del torneig, Carlos Coll; 
de la regidora de la Paeria Montse Parra; de 
Paco Cerdà en representació de la Diputació; 
del representant d’Esports, Joan Segura; i del 

mateix Albert Costa, que un any més va voler 
ser al costat d’un torneig al qual dóna nom i 
que se celebra al club en què es va formar.
Pel que fa a la representació lleidatana, ha es-
tat en mans, d’Alejandro Vicente –subcampió 
provincial aleví–  Gerard Pascual, ambdós del 
CT Lleida, Claudia Borbón (CN Lleida) –cam-
piona provincial aleví i infantil, i que partici-
pa per segon any al torneig– i Paula Arcarons 
(Sícoris Club), subcampiona provincial aleví. 
Les finals de les dues categories es jugaran 
simultàniament el dimecres 23 al matí a partir 
de les 10.30 hores.



la diada, el 9 d’abril a la llotja 
la gran festa del tennis lleidatÀ distingirÀ els millors de 2015    

La Diada del Tennis Lleidatà se celebrarà 
dissabte 9 d’abril de 2016, a partir de les 
20.30 hores, al Palau de Congressos La 
Llotja de Lleida. Com cada any, la serà 
una gran festa-sopar amb sorpreses, es-

pectacle i premis especials. I, com sem-
pre, un dels moments més importants 
serà el reconeixement als i a les millors 
tennistes, tant a nivell individual com en 
equips (Màsters Provincial i Terraferma).  



Curs de Monitor 
naCional de      

tennis, a lleida
Després de dos anys sense realitzar-se, 
el Consell Català de l’Esport/Escola Ca-
talana de l’Esport i la Federació Catalana 
de Tennis han convocat un nou curs de 
monitor nacional de tennis a Lleida. El 
curs es durà a terme al Sícoris Club, que 
cedirà les instal·lacions, tant les pistes 
com una aula, per tal de dur a terme les 
activitats programades.
Prèviament a l’inici del curs, els interes-
sats hauran hagut de superar una prova 
d’accés de nivell tècnic, que es farà el 
dia 18 d’abril a les 11.00 hores també al 
Sícoris Club. El bloc específic del curs es 
desenvoluparà en format semi-presencial, 
del 25 d’abril al 29 de juliol. 
Els dies concrets són: del 25 al 29 d’abril, 
del 2 al 6 de maig, el 9 de maig i el 6 de 
juny. El bloc comú correspon a l’Escola 
Catalana de l’Esport.
Els interessats en inscriure’s ho poden 
fer a través del correu electrònic lleida@
fctennis.cat, tot i que la documentació 

que es demana en els 
requisits s’haurà de 
portar personalment 
a les instal·lacions de 
la FCT a la Caparre-
lla. Per participar en 
aquest curs, cal te-
nir almenys 16 anys 
complerts en el mo-
ment de la inscripció.

arrenCa al Mes 
d’abril i es farà 
al síCoris Club

s



Torneig de dobles al CT balaguer

Josep Semis i Joan Massó van ser els gua-
nyadors del Torneig de Dobles celebrat el 
passat 7 de febrer a les instal·lacions del 
Club Tennis Balaguer.
El torneig es va desenvolupar durant tot el 
matí, amb sorteig de parelles a cada ron-
da, proclamant-se finalment guanyadors els 
dos jugadors esmentats, que com a premi 
van rebre un pernil de mans de Josep Ma-
ria Segovia, president del CT Balaguer, i de 
Paquito Vilella, membre de la junta directiva 
encarregat de les competicions esportives.



Torneig de dobles CT balaguer S





  

TíTol caTalà i ascens a or per 
als veTerans 45 del cn lleida

L’equip de veterans +45 del CN 
Lleida, format per Iñaki Masip, 
Pepito Talavera, Albert Mòdol, 
Javier Borbón, Quim Ros, Joan 
Escobar i Carles Mòdol, es va 
proclamar campió de Catalunya 
d’Argent i va obtenir l’ascens a 
Or en guanyar el CT Sant An-
dreu per 4-3 en una elimina-
tòria en què, tot i haver anat 
als dobles per desempatar-la, 

l’equip lleidatà va ser superior.
Carles Mòdol va guanyar per un 
doble 6-1 a Antonio Seoane, 
Josep Talavera per 6-2 i 6-4 
a Raimundo Amat, i Ignacio 
Masip per 6-2 i 6-1 a Eduar-
do Simoneta. Per contra, Joan 
Escobar va perdre davant Al-
fons Pazos per 4-6, 6-3 i 10-
7, mentre que Albert Mòdol va 
haver d’abandonar per lesió. 

En els dobles, Iñaki Masip-Car-
les Mòdol van guanyar per un 
doble 6-0 a Antonio Seoane-
Alfons Pazos, mentre que Pe-
pito Talavera-Joan Escobar van 
abandonar tan aviat la primera 
parella va guanyar el primer do-
bles que els donava el Campio-
nat de Catalunya i l’ascens.
directe a Or, màxima categoria 
del tennis català.



Mequinensa acull el debut del Minitennis
Mequinensa va acollir la primera jornada 
del Minitennis de l’any 2016, que va oferir 
una tarda de tennis i companyonia entre 
nens i nenes provinents de clubs d’Aragó 
i Lleida, com ara el CT Monzón, el CT 
Binéfar, el CT Caspe, el CT Mollerussa, el 
CN Lleida, el CT Lleida i el CT Urgell.
Els 65 infants que hi van prendre part 
van rebre com a obsequi una camiseta 
commemorativa, a més d’un berenar amb 
fruita, entrepans, sucs i aigua. Pel que 
fa al vessant esportiu, tots els partidets 

es van jugar en la modalitat de dobles i, 
degut al mal temps, es van haver de fer 
a l’interior del pavelló, on es van habili·
tar 9 pistes. També es van fer jocs amb 
màquines de llençar boles i hi va haver el 
tradicional sorteig de regals.
Des de l’organització es va agrair la col·
laboració de P&G, del CT Caspe per ser 
l’entitat amb més participants (25), dels 
membres de l’AMPA i dels socis, de José 
Gros i de Marc Ivan Rodríguez Nieto, res·
ponsable esportiu de la FCT Lleida



Minitennis Mequinensa S



Tie break amb el presidenT S

“QUan la Feina es Fa a GUsT, 
els saCriFiCis nO eXisTeiXen”

JOsep maria seGOvia, presidenT del CT balaGUer

• D’on li ve la passió pel tennis? 
R: Des dels 14 anys, quan vaig començar a 
jugar-hi.
• A quin nivell va jugar-hi?
R: Sempre a nivell provincial.
• Què el va motivar a presentar-se per primera 
vegada a les eleccions?
R: Per la mala gestió de la Junta anterior. Sis 
socis vàrem haver de lluitar molt per fer-nos 
amb les regnes del club.
• Què considera més important en el dia a dia 
d’un club?
R: Que tots els departaments i seccions funci-
onin correctament.
• Què és el millor de ser al capdavant de l’enti-
tat?
R: Representar el teu club en moments impor-
tants.
• I el pitjor?
R: Tennísticament parlant, tenir més preocu-
pacions que la resta de socis.
• Quantes hores al dia li suposa i quins “sacri-
ficis” personals ha de fer a vegades?
R: Com que estic jubilat, no tinc horari, i quan 
una feina es fa a gust, els sacrificis no existei-
xen.

nOm: Josep Maria Segovia Mora
edaT: 73 anys

prOFessiÓ: Jubilat
presidenT des de: 30-8-2013
ÍdOl TennÍsTiC: Roger Federder



Tie break amb el presidenT S

• Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins 
dels clubs?
R: Sempre un paper constructiu, ajudant a la bona 
marxa del club en tot allò que es pugui.
• A qui li costa més “fer obeir”, als nens/nenes que 
juguen a tennis o als seus pares/mares? 
R: Als pares, ja que alguns passen de tot.
• Quin és el seu model esportiu i d’escola de 
club?
R: Els nens i nenes que comencen de jovenets i 
vas veient la seva progressió a mesura que pas-
sen els anys.
• Abans d’acabar el seu mandat, quin projecte li 
agradaria deixar enllestit?
R: En aquests moments, l’economia, més endavant 
no ho sé.
• Com veu la situació general dels clubs lleidatans?
R: Bastant bé.
• Com qualificaria les relacions amb els altres 
clubs?
R: Són relacions nor-
mals.
• Com valora la tasca 
de la Representació 
Territorial a Lleida de 
la FCT i què li demana-
ria o què creu que pot 
fer pel seu club?
R: Crec que estem 
molt ben representats 
per l’amic Ignasi. No 
sé que podria dema-
nar... potser material 
tennístic (diners crec 
que no...).

“Costa més que obeeixin   
els pares que no pas   

els tennistes”



Tie break amb el presidenT S

Completi la frase... 

• La millor virtut per ser president 
d’un club és...
R: L’honestedat, la serenitat i 
dedicar-t’hi tot el que la teva vida 
personal et permeti.
• S’han d’apujar les quotes dels 
socis quan...
R: Quan l’economia del club ho 
requereixi.
• Perquè a Lleida torni a sortir un 
Albert Costa es necessita...
R: Molt tennis.
• Si un cop acabada una junta, 
estic relaxat al bar del club i un 
soci em diu que “la dutxa no va”, 
li contesto que...
R: Avisaré la persona adequada.
• D’aquí 10 anys veig el meu 
club...
R: Tenint una Junta que treballi 
tant econòmica com esportiva-
ment. El veig bé.

• El soci sempre té la raó menys 
quan...
R: Sobrepassa la línia que mar-
quen els Estatuts.
• Quan un nen o nena en edat 
cadet o júnior plega del tennis és 
perquè...
R: No li atreu suficientment.
• Al pare que està convençut que 
el seu fill serà el futur Rafa Nadal 
o la seva filla la nova Serena Wi-
lliams, el millor és dir-li que... 
R: No es faci il·lusions, ja que 
arribar-hi costa molt.
• Si al meu club li ‘caiguessin del 
cel’ un bon grapat de diners ines-
perats, les tres primeres inversi-
ons que faria serien...
R: Solucionar les carències que 
ens aquests moments tenim 
(amb això seria suficient).
• Quan deixi de ser president, el 
consell que donaré al meu suc-
cessor serà...
R: Si no m’ho demana, no li do-
naré cap consell, ja que tots te-
nim la nostra manera de ser i de 
procedir.



fct informa S



jornada formativa amb roberto velilla, al SícoriS

ivan SolanS (ct lleida), finaliSta 
al circuit abSolut fct a cornellà

Ivan Solans (CT Lleida) va signar una gran actuació a la 
darrera prova del Circuit Absolut de la FCT, a Cornellà, 
on va ser finalista. Solans es va imposar a un seguit de 
rivals amb major rànquing que ell. A la final, però, no 
va poder culminar la gran setmana en perdre davant el 
número 1, Nicolas Sánchez Izquierdo, per 6-1 i 6-4.
Aquest resultat s’afegeix als obtinguts anteriorment per 
Ivan Solans en aquest circuit, on ja va ser finalista da-
vant Pablo Irigaray i semifinalista a la prova de la Vall 
d’Hebron, una trajectòria de evidencia que el jugador 
del CT Lleida està en una bona línia de treball i cons-
tància que s’ha traduït en uns grans resultats.

El divendres 4 de març es 
va celebrar al Sícoris Club 
una jornada formativa de 
Tàctica del Tennis adre-
çada als socis i sòcies de 
l’entitat, així com als juga-
dors de competició i per-
feccionament de l’escola 
del club. La jornada va 
començar amb la confe-
rència titulada “El jugador 
intel·ligent”, a càrrec de 
Roberto Velilla, director de 
l’Àrea de Docència i Re-
cerca de la FCT. 



Pablo IrIgaray (CT lleIda) suma el PrImer PunT aTP

llobera I galIano (CT urgell), 
guanyadors del CIrCuIT JuvenIl

Ares Llobera i Raúl Galiano, del CT Urgell, van ser pro-
tagonistes al Circuit Juvenil de la FCT jugat al Barce-
lona Tennis Olímpic. Llobera es va endur el títol júnior 
després de derrotar per un doble 6-3 a Mar Gendra, 
del CT Mataró. Per la seva banda, Raúl Galiano es va 
proclamar campió en categoria infantil després d’un 
gran partit enfront Gonzalo Alcaraz, del CT Mataró, al 
que va batre per un clar 6-1 i 6-0. Cal destacar també 
el bon torneig de Gemma Lladonosa, que va arribar a 
les semifinals en la categoria infantil, i de Llorenç Lla-
donosa, també semifinalista en cadets.

Pablo Irigaray, jugador del Club Ten-
nis Lleida, va aconseguir el seu primer 
punt ATP, fet que comporta l’entrada 
al rànquing professional de tennis.
Irigaray va participar al ITF Futures de 
Tarragona mitjançant una invitació i va 
debutar amb una victòria per 6-2, 6-7 
i 6-3 davant del jugador local David 
Jordà. Va caure en segona ronda da-
vant d’un dels favorits, Ojeda Lara, per 
un doble 6-1.
Gràcies a la victòria obtinguda, Pablo 
Irigaray es va convertir en el primer ju-
gador del CT Lleida que aconsegueix 
entrar en aquest rànquing de l’ATP.
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