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ESpAnyA DErrotA ItàLIA AL Ct LLEIDA 
I pujA AL Grup MunDIAL DE LA FED Cup

AL CEL



Garbiñe i Carla lideren el triomf
l’equip diriGit per ConChita martínez fa història davant 2.200 persones

El CT Lleida va tornar a viure un cap de 
setmana històric amb l’ascens de l’equip 
espanyol de Copa Federació al Grup Mun-
dial. Garbiñe Muguruza va ser l’encarre-
gada de posar la cirereta al pastís davant 
unes grades que es van omplir de gom 
a gom amb més de 2.200 espectadors, 

completant així una eliminatòria immacu-
lada amb Itàlia, enfront la qual les juga-
dores espanyoles no van cedir ni un sol 
set davant una afició lleidatana entregada 
des del primer dia. El duel es va jugar els 
dies 16 i 17 d’abril i va convertir de nou 
Lleida en capital del tennis. 



L’equip espanyol va obrir d’una mane-
ra demolidora l’eliminatòria davant Ità-
lia. Tant Garbiñe Muguruza com Carla 
Suárez van guanyar els seus respectius 
compromisos de la primera jornada 
i van destacar la increïble atmosfe-

ra que es va generar a les grades del 
Club Tennis Lleida. I és que més de 
2.200 persones, a més de les que es 
van quedar fora per manca de locali-
tats, van encoratjar les jugadores de 
Conchita Martínez en tot moment.



Després de la protocol·lària 
presentació de tots dos com-
binats, Muguruza va doblegar 
en el duel inicial a Frances-
ca Schiavone, que va haver 
de disputar el primer duel 
davant la baixa per lesió de 
Sara Errani. 
La quarta millor jugadora del 
món es va haver d’esforçar al 
màxim en el primer set, que 
es va decidir al tie break per 
7-4, però va donar mostres 
de la seva genialitat amb la 
raqueta deixant en blanc a la 
seva rival i decantant clara-
ment el marcador cap al seu 
costat .



Si el joc de Muguruza va ser 
magnífic, el de Carla Suárez va 
resultar excepcional. La tennista 
canària va arrasar a la múmero 
1 de Itàlia, Roberta Vinci, amb 
un doble 6-1. Cop rere cop, joc 
rere joc, es va demostrar que 
Suárez estava molt per sobre 
de la seva oponent. Amb crits 
de “vamos”, Carla va fer vibrar 
la graderia del CT Lleida i pràc-
ticament no va deixar respirar a 
la seva rival.



Amb el 2-0 a favor, tocava llavors rematar 
la feina al dia següent. Com en la jornada 
inaugural, li va correspondre obrir pista a 
Garbiñe Muguruza, que va complir amb 
escreix sentenciant l’eliminatòria amb un 
convincent triomf davant Vinci, la núme-
ro 8 mundial, per 6-2 i 6-2. La deixe-

ble de Sam Sumyck compta per victòries 
els sis compromisos individuals a la Copa 
Federació, on no ha cedit un sol set. Hi 
ha tennistes que han nascut per jugar 
aquest mena de tornejos i Muguruza és 
una d’elles. Amb el triomf de Muguruza, 
Espanya es feia amb l’ascens



Tant les jugadores d’Ità-
lia com les d’Espanya i 
els seus respectius ca-
pitans van coincidir en 
la gran rebuda per part 
del públic lleidatà, que 
va omplir les grades del 
Club Tennis Lleida, una 
entitat que un cop més 
va evidenciar la seva 
gran capacitat organit-
zativa. En resum, un 
cap de setmana rodó en 
una nova cita històrica 
per al tennis lleidatà en 
general i per al CT Llei-
da en particular.





Visites prèVies de 
la itF, la rFet, la 
Fit i la capitana, 

conchita 
martínez   

s



L’EQUIP ESPANYOL 
VA OFERIR UN 
CLíNIC mOLt 

ESPECIAL PER ALS 
jOVES 

s



El Sopar dE    
gala, un altrE 

dElS granS 
momEntS dE 

l’ESdEvEnimEnt 
s



El sortEig va sEr 
El darrEr momEnt   
dE rElax abans 
dE la ‘batalla’   
s



El ministrE méndEz Vigo, El sEcrEtario dE 
Estado para El dEportE, miguEl cardEnal, 

i El prEsidEnt dE la rFEt, FErnándEz-
ladrEda, EntrE lEs moltEs autoritats     

quE Van assistir al tornEig 





El TrofEu AlbErT CosTA omplE 
dE jovEs TAlEnTs El CT urgEll 

El XXVIIè Torneig Setmana 
Santa-XVIè Trofeu Albert Cos-
ta va coronar com a campi-
ons Alejandro Correa i Clarine 
Lerby, després que s’imposes-
sin en les seves respectives 
finals, disputades a les pistes 
del Club Tennis Urgell, que es 

van tornar a omplir de joves 
talents. Les finals van po-
sar la cloenda a cinc dies 
de competició en què els 
aficionats lleidatans van 
poder gaudir de les millors 
promeses del tennis espa-
nyol de la categoria aleví.

AlEjAndro CorrEA 
i ClArinE lErby, 
CAmpions dEl   

sETmAnA sAnTA 
s



A la categoria masculina, la fi-
nal enfrontava Marc O. Ktiri i 
Alejandro Correa, quart i segon 
favorit, respectivament. Ktiri, 
que en semifinals havia deixat 
fora el primer cap de sèrie, Da-
niel Rincón, no va poder, però, 
amb un Correa que va demos-
trar tot el seu potencial per 
acabar imposant-se per 6-4 
i 6-1. Amb aquest resultat, el 
torneig passava a incloure en 
el seu palmarès un jugador que 
l’any passat va ser semifinalista 
al Campionat d’Espanya aleví i 
quart-finalista al Màsters Cir-
cuit Rafa Nadal.  
En noies, el partit que decidia 
el títol va enfrontar la prime-
ra favorita, la catalana Maria 
Berlanga, i l’holandesa Clarine 
Lerby, una jugadora que, venint 
de la prèvia, havia deixat fora 
de combat successivament les 
números 2 i 4 del torneig, Ane 
Mintegi i María Dolores López. 
Berlanga i Lerby van oferir una 
final plena d’alternatives i que 
va acabar amb triomf de l’ho-
landesa per 6-3, 3-6 i 6-1. 



El torneig també va comptar amb 
una bona representació de tennis-
tes lleidatans. Entre ells va destacar 
Gerard Pascual (CT Lleida), que va 
aconseguir passar la fase prèvia des-
prés de guanyar a Diego Menéndez 
per 7-6 i 6-3, tot i que va caure a 
primera ronda davant el que seria el 
campió, Alejandro Correa, per 6-3 i 
6-4. 

De la resta, Alejandro Vicente (CT 
Lleida) va perdre davant Pablo Ar-
cos per 6-3 i 6-1; Claudia Borbón 
(CN Lleida) davant Andea Burguete 
per 6-1 i 6-2; Paula Arcarons (Síco-
ris Club) enfront Andrea Barrio per 
6-2, 4-1 i retirada; Óscar Traid (CT 
Urgell) enfront Pau Meca per un do-
ble 6-3; i Alexandra Sala (CT Urgell) 
davant Paula Manso per 6-0 i 6-1.



En acabar les finals, es 
va procedir a l’entrega 
de trofeus, en què hi 
ha estat presents, entre 
d’altres, el representant 
territorial d’Esports de la 
Generalitat, Joan Ramon 
Segura, i els pares d’Al-
bert Costa. 
El president del CT Ur-
gell, Ramon Mestres, va 
lloar el gran nivell dels 

jugadors i jugadores i va 
agrair l’esforç del perso-
nal del club per tal de 
tirar endavant amb èxit 
el torneig, així com la 
col·laboració de les ins-
titucions i dels patroci-
nadors, que enguany van 
ser FreeDamm, Ortopè-
dia Rúbio, DKV Segu-
ros, Urquía&Bas i BMW. 
Mestres també va dedi-

car unes paraules a la 
família d’Albert Costa i 
els hi va agrair que l’ex 
tennista lleidatà sem-
pre hagi donat suport a 
un torneig que va camí 
dels 30 anys d’història, 
una fita que assolirà al 
2019. En reconeixement 
a aquest recolzament, 
els va lliurar una placa 
commemorativa. 



Laia Larrosa (CT LLeida), semifinaLisTa aL CaTaLà benjamí

ares LLobera (CT UrgeLL) signa Un gran TrimesTre
Ares Llobera (CT Urgell) va tancar un primer trimestre 
d’any farcit de bons resultats, en què destaca el títol de 
campiona júnior al Circuit Juvenil FCT, però sense obli-
dar que ha estat semifinalista en altres cinc tornejos, en 
dos dels quals ha competit en categoria absoluta.
El seu darrer èxit va arribar a la prova del Circuit Juvenil 
de la FCT en categoria júnior disputada a Cornellà. Ares 
Llobera va caure en semifinals davant Nadja Bay (Aca-
dèmia Sánchez Casal) per un doble 6-4. Anteriorment, 
la jugadora del CT Urgell havia estat semifinalista en 
altres quatre tornejos: al Circuit Absolut FCT al BTO, en 
categoria júnior al Campionat de Catalunya CIT Cornellà, 
als dobles mixtes júniors del Campionat de Catalunya 
CIT Cornellà i al Circuit Absolut FCT al CIT Cornellà. Una 
excel·lent trajectòria rubricada amb el títol de campiona 
júnior al Circuit Juvenil  FCT Prova I al BTO.

Laia Larrosa, jugadora del CT Lleida, va arribar a 
les semifinals del Campionat de Catalunya benja-
mí, torneig que es va disputar a les instal·lacions 
de la FCT a Cornellà.
La jugadora lleidatana va anar superant rondes, 
donant-ho tot sobre la pista, com en el duel de 
quarts de final, en què va assolir la classificació 
per a les semifinals en el tie-break decisiu. Ja a 
semis, Laia Larrosa es va enfrontar a la segona fa-
vorita del campionat i posterior campiona, Isabel 
Waring, davant la qual va caure per 6-4 i 6-3 tot 
i fer un gran paper.



Ares Teixidó, subcAmpionA de cATAlunyA cAdeT
Ares Teixidó (Club Tennis Lleida) va ser fi-
nalista al Campionat de Catalunya Cadet. 
Sense partir com a cap de sèrie, i tot i ser 
cadet de primer any, la jugadora lleidata-
na va fer un excel·lent torneig fins arribar 
a ser subcampiona.
Durant la seva trajectòria en el torneig, 
disputat a les instal·lacions de la Fede-
ració Catalana de Tennis a Cornellà, Ares 
van anar superant diferents caps de sèrie, 
entre elles la número 2. En el duel final 
pel títol, però, no va poder amb Marta del 
Pino (RCT Barcelona), que la va batre per 
6-3 i 6-2. El president de la Federació 
Catalana de Tennis, Joan Navarro, va lliu-
rar els guardons a les tennistes.



ArAn Teixidó, cAmpionA del Torneig AbsoluT monTy Tour

sAndrA Azorín, cAmpionA júnior de 
l’open seTmAnA sAnTA A TArrAgonA

Sandra Azorín, jugadora del Sícoris Club, es va endur 
el títol de campiona júnior a l’Open Setmana Santa que 
es va disputar a les pistes del Club Gimnàstic de Tarra-
gona.
La tennista lleidatana es va imposar a la final davant 
Sònia Poveda, jugadora del CT Tarragona, per 6-0, 1-6 
i 6-3 en un partit molt disputat i ple d’alternatives. Azo-
rín va començar força bé, guanyant el primer set amb 
facilitat, però posteriorment es va descentrar en el se-
gon i va haver de refer-se per endur-se el partit en la 
mànega definitiva.

Aran Teixidó, jugadora del Club Ten-
nis Lleida, es va proclamar campi-
ona del Torneig Absolut del Circuit 
Monty Tour, aconseguint així el seu 
primer títol absolut. El torneig es va 
celebrar a les instal·lacions de la 
Bruguera Tennis Academy.
La lleidatana es va desfer a la fi-
nal de la polonesa Natalia Komar 
per 6-3 i 6-0, sumant així el seu 
primer torneig absolut. A les semifi-
nals, la jugadora del CT Lleida havia 
eliminat Maria Boyero per 6-0, 2-0 
i abandonament de la seva rival, 
mentre que Komar havia derrotat 
Laura Cabrera per 6-4 i 6-1.



ApostA per lA formAció
el nou curs de monitor nAcionAl de tennis A lleidA es clou Amb èxit 
Un desena de participants van prendre 
part al curs de monitor nacional de ten-
nis que durant el mes d’abril es va fer al 
Sícoris. El curs duia dos anys sense re-
alitzar-se a Lleida, i enguany el Consell 
Català de l’Esport i la FCT l’han reactivat 
convocant-ne un de nou. 
Prèviament a l’inici del curs, els aspirants 
van haver de superar una prova d’accés 
de nivell tècnic. El bloc específic del curs 

es va desenvolupar en format semi-pre-
sencial, mentre que el bloc comú corres-
ponia a l’Escola Catalana de l’Esport.
Durant la darrera classe del curs, els 
alumnes van rebre la visita del president 
de la FCT Lleida, Ignasi García, acompa-
nyat de Roberto Velilla, director de l’Àrea 
de Docència i Recerca de la FCT, i del 
director esportiu de la FCT Lleida, Marc 
Ivan Rodríguez Nieto.



LLeida gaudeix amb eL godó



El CT llEida abSoluT, finaliSTa dEl CaTalà d’or dE TErCEra
L’equip absolut masculí del CT Lleida 
va ser finalista al Campionat de Catalu-
nya de Tercera en la categoria Or.
El CT Lleida partia com a cap de sèrie 
numero 1, i es va classificar per dis-
putar la final després de superar tres 
ajustades rondes, amb victòria davant 
el CN Sant Cugat per 4-3, triomf sobre 
el CT Vic per 5-2 i victòria a la semifi-
nal davant el CT La Salut per 5-2. A la 

final, el CT Lleida va ser a prop del títol 
i va arribar a disposar al dobles decisiu 
de set balls per arribar al que hauria 
estat el super tie break final, però va 
acabar cedint a les pistes del RC Polo 
de Barcelona per 4-3. 
L’equip lleidatà va estar format per 
Álvaro Barranco, Pep Canyadell, Ivan 
Solans, Néstor Giribet, Hugo Palomar, 
Albert Larrégola i Albert Sentís.



L’Open tennis i LLibres LLiura eLs premis
ÁLex Oran, Laia LarrOsa i septimu COrbOrzan, CampiOns aL Ct LLeida

L’Open Tennis i Llibres Benjamí, organitzat 
pel CT Lleida i amb el suport de la Llibreria 
Caselles, ja coneix els guanyadors després 
d’un mes i mig de competició. Pel que fa 
al quadre 1 masculí, el campió va ser Álex 
Oran, superant a la final Sergi Viles per 6-4 
i 6-2. Oran va accedir a la final després de 
desfer-se a les semis de Pau Mateo, mentre 
que Viles va fer el mateix amb Guim Clavera.
Al quadre 2 de la categoria benjamí masculí, 

el campió va ser Septimu Corborzan. A la 
final es va enfrontar amb Marti Farré (6-0 i 
6-1). Els semifinalistes van ser Lande Culle-
ré, que va perdre contra Farré, i Raúl Monné, 
derrotat per Corborzan.
En el cas del quadre femení, Laia Larrosa es 
va proclamar campiona després de guanyar 
la seva companya de club Maria Vidal per 
6-2 i 6-0. Joana Ripoll i Meritxell Teixidó van 
ser les altres dos semifinalistes.



esport i solidaritat S



El CN llEida juga 
l’Estatal dE vEtEraNs 
arriba als quarts dE fiNal

L’equip dels Veterans +45 del CN Llei-
da, format pels jugadors Pepito Talavera, 
Iñaki Masip, Carles Mòdol, Albert Mòdol 
i Jordi Vilar, es va quedar a prop de les 
semifinals del Campionat d’Espanya per 
Equips Veterans +45 “B”. Els lleidatans 
no van poder superar l’equip del Club 
Internacional de Tenis de Madrid des-
prés de perdre per 4-1 a casa. 
Malgrat que l’eliminatòria es presentava, 
a priori, possible, dos partits molt ajus-
tats van caure del costat dels jugadors 
forasters, el que va precipitar el 4-1 
final, no fent possible el desenllaç de 
l’eliminatòria en els dobles, el que hagu-
és afavorit la victòria de l’equip lleidatà. 
En el duel anterior, el CN Lleida es va 
imposar en la seva visita al CD Vista 
Hermosa d’Alacant, en una eliminatòria 
molt emocionant, que es va decidir als 
dobles per 3-4 amb victòries Iñaki Ma-
sip-Carles Mòdol i Pepito Talavera-Jordi 
Vilar.

sEguiraN al Català Or més trENta

L’equip del CN Lleida Veterans +30, format 
pels jugadors Iñaki Masip, Pepito Talavera, 
Carles Mòdol, Jordi Castelló i Joan Roma, va 
guanyar el CE Laietà per 5-0 en un duel dis-
putat a les pistes del club lleidatà i va signar 
la permanència a la màxima categoria.



El CT UrgEll CElEbra Un SanT Jordi ESpECial
L’Escola de Tennis del Club Tennis Ur-
gell va acollir per Sant Jordi un entre-
nament especial de joves. L’objectiu 
d’aquesta jornada era els alumnes que 
formen els diversos grups s’anessin co-
neixent millor. Va ser per aquest motiu 
que, aprofitant la Diada de Sant Jordi, 
es va buscar fer quelcom diferent.Sota 
la direcció dels entrenadors Carlos Coll 
i Adrià Mateo, els nois i noies partici-

pants en la sessió van pilotejar prime-
rament amb diferents jugadors/es de 
Tecnificació, com ara Ares Llobera, Mi-
reia Pérez i Jordi Buira, i posteriorment 
van realitzar diversos jocs.
Finalment, van rebre com a obsequi  
una rosa de Sant Jordi i una segona rosa 
de caire artesanal, emmarcada dins la 
campanya “Roses contra l’oblit”, per 
recaptar fons per atendre la gent gran.
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