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la aTP Passa Per lleida
l’iNdi ramaNaThaN, camPió del TorNeig FuTures celebraT al cT lleida

L’indi Ramkumar Ramanathan es va procla-
mar el 8 de maig campió de la XXXIa edició 
del Torfeu Futures CT Lleida, celebrat a les 
pistes del Club Tennis Lleida. Ramanathan, 
cap de sèrie número 1 del torneig, es va im-
posar en la gran final a la revelació del tor-
neig, el canadenc Félix Auger-Aliassime, de 
només 15 anys, per 7-6 (1) i 6-2.
D’aquesta manera, es va endur el títol de 
l’únic torneig puntuable per l’ATP que es dis-
puta a les comarques lleidatanes i que va 

repartir uns 10.000 dòlars en premis.
La final enfrontava dos jugadors que van ser  
els millors del torneig. D’una banda, l’indi 
Ramanathan, 21 anys, nascut a Chennai, cap 
de sèrie número 1 del torneig i 238 del món, 
1,88 d’alçada i resident a Barcelona, on és 
entrenat per Joan Balcells i Sergio Casal. De 
l’altra, el canadenc Félix Auger-Aliassime, 
nascut a Montreal i que a l’agost farà 16 
anys, 1,85, entrenat per Fréderic Niemeyer i 
número 718 del rànquing ATP.



A la fase prèvia individual hi van participar 128 jugadors, 
entre els quals hi havia cinc membres del CT Lleida (Ivan 
Solans, Alejandro Serret, Marc Pascual, Nèstor Giribet i 
Pep Canyadell). Cap d’ells no va poder accedir al quadre 
principal, en la que hi havia 24 jugadors ja preclassificats i 
on el club amfitrió va estar representat per Pablo Irigaray i 
Enric Guaita, que hi van accedir gràcies a una wild card, i 
van mostrar un bon nivell.

s     
El tornEig va tEnir 

rEprEsEntació local    
s



A l’acte de lliurament de trofeus hi van estar presents, entre d’altres, una representació 
de la junta del CT Lleida, encapçalada pel seu president, Jorge Culleré; el president 
de la Federació Catalana de Tennis (FCT), Joan Navarro; el president de la Represen-
tació Territorial a Lleida de la FCT, Ignasi García; el representant territorial d’Esports 
de la Generalitat, Joan Segura; i el representant de la Diputació, Paco Cerdà. 
Ramkumar Ramanathan i David Vega, primers caps de sèrie, no van fallar i va superar 
a la quarta parella, formada per Carlos Boluda i l’australià Alex de Minaur, a la final 
de dobles (6-3 i 6-1).

s     
El campió rEpEtEix 

En la final dE doblEs         
s

s     
lliuramEnt dE trofEus 

a la pista cEntral        
s



Puigdevall i Mòdol, ‘reis’ de l’estatal
els lleidatans, caMPions d’esPanya de dobles veterans

La parella de dobles formada pels llei-
datans Miquel Puigdevall (CT Tarragona) 
i Carles Mòdol (CN Lleida), que partien 
com a caps de sèrie número 3, es van 
proclamar campions d’Espanya de Vete-
rans Dobles Masculí 
+50, al torneig cele-
brat a La Manga Club 
(Múrcia).
Puigdevall i Mòdol 
van eliminar succes-
sivament Domínguez-
Vega (6-1 i 6-1), els 
primers favorits, 
Faustino Recuero-
Javier Molina (4-6, 
6-4 i 10-7) i a la final 
Coves-Conesa per 6-2 i 6-3. 
Pel que fa a l’apartat individual, Carles 
Mòdol va caure a quarts de final davant 
Pablo Semprún (Club de Campo Villa de 
Madrid), guanyador d’aquesta categoria, 
per 6-2 i 6-3. A la primera ronda, el llei-
datà s’havia desfet de Jesús Coves per 
6-0 i 6-4.

el torneig           
es va disPutar    

a la Manga club 
de Múrcia

s



LLeida, present a La diada de La FCt
La vetLLada es va CeLebrar eL primer Cap de setmana de juny aL rC poLo

eL Ct urgeLL, 
guardonat Com 
a segon CLub 

CataLà en augment 
de LLiCènCies    
s

eL Ct LLeida 
va ser 

distingit peL 
subCampionat 
aL CataLà Cadet    
s



Minitennis i JugueM, al Cn lleida... 

El Club Natació Lleida va celebrar la fes·
ta del Minitennis i del Juguem que, com 
cada any, va aplegar un bon nombre de 
jugadors de tota la província i alguns 
d’Osca i Saragossa. 
La jornada va ser força lluïda i permet 
que el CN Lleida es vagi consolidant com 
un dels escenaris més importants de la 
província en aquest esdeveniment que 
està inclòs dins del calendari de competi·

cions de la Federació Catalana de Tennis 
de Lleida.
La diada va ser possible gràcies a la col·
laboració desinteressada de tots els mo·
nitors, que van permetre que tot es de·
senvolupés perfectament i que els nens 
poguessin gaudir jugant al tennis amb 
jugadors/es d’altres clubs, amb els que, 
de ben segur, es trobaran en el futur dis·
putant partits de més volada.



...i també al Ct lleida
Un any més, les pistes del Club Tennis 
Lleida es van omplir d’il·lusió amb la ce-
lebració de la jornada de Minitennis i Ju-
guem.
Hi van participar nens i nenes de 5 a 11 
anys pertanyents al club amfitrió i al CT 

Alpicat, l’Escola de Tennis Alcarràs, el CT 
Mollerussa, el CT Monzón, el CN Lleida, 
el Sícoris Club i el CT Urgell. L’únic objec-
tiu era gaudir d’una tarda de tennis amb 
els seus companys d’entrenament i nous 
amics de la resta de clubs. 



Tie break amb el presidenT S

“el millor és veure créixer els 
nens en un entorn amb valors”

Josep a. Gómez roJas, Ce mas duran de Cervera

• d’on li ve la passió pel tennis? 
r: De molt petit, un tiet meu hi jugava.
• Hi va jugar? A quin nivell?
r: Sí, hi jugava però per hobby, en competici-
ons locals, regionals i de Comunitat Autòno-
ma.
• Què el va motivar a presentar-se per primera 
vegada a les eleccions?
r: L’estimació pel tennis i pel meu club de 
tota la vida, ja que la infància pràcticament la 
vaig passar al club.
• Què considera més important en el dia a dia 
d’un club?
r: Els socis, en primer termini, i la millora 
contínua de les nostres instal·lacions i escoles.
• Què és el millor de ser al capdavant de l’enti-
tat?
r: Veure créixer els menuts en un entorn on 
encara existeixen valors.
• I el pitjor?
r: Ha, ha, ha,... la gestió de la tresoreria.
• Quantes hores al dia li suposava i quins “sa-
crificis” personals havia de fer de vegades? 
r: Em suposava moltes hores diàries, inclosos 
els caps de setmana. De vegades sacrificava 
el poder estar amb la família o els amics.

nom: Josep A. Gómez Rojas
edaT: 53 anys

proFessió: Dpt. Treball/Relacions 
Laborals i empresari.

presidenT des de: 2011 fins a l’abril 
del 2016, moment que va deixar el 

càrrec.
Ídol TennÍsTiC: Björn Borg



Tie break amb el presidenT S

• Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins dels clubs?
r: Una actitud sempre positiva, encara que de vegades les coses no surtin com un 
les té previstes.
• A qui li costava més “fer obeir”, als nens/nenes que juguen a tennis o als seus pa-
res/mares? 
r: Sense cap mena de dubte, als pares.
• Quin era el seu model esportiu i d’escola de club?
r: El meu model era fer i desenvolupar una escola on els nens i no tan nens s’ho 
passessin bé, practiquessin l’esport que els agrada i obtinguessin valors positius, 
tant tennístics com personals.
• Quin projecte li hauria agradat deixar enllestit?
r: La construcció d’un gimnàs i un local social més confortable (tipus biblioteca).
• Com veu la situació general dels clubs lleidatans?
r: Sincerament, la veig bé, encara que tenim tots plegats molta feina a fer.
• Com qualificaria les relacions amb els altres clubs?
r: A veure, nosaltres som un club local. Res a veure amb els clubs de la ciutat de 
Lleida, però la relació entre presidents, és bona. Tot i que m’agradaria més implica-
ció dels grans clubs amb els clubs més petits.
• Com valora la tasca de la Representació Territorial a Lleida de la FCT?
r: La tasca és bona. Pel que fa a allò que li demanaria, seria que continuïn en 
aquesta línia. Crec que és l’encertada.

“M’agradaria 
una Mica Més 

d’iMplicació dels 
clubs grans aMb    

els petits”



Tie break amb el presidenT S

Completi la frase... 

• La millor virtut per ser president 
d’un club és...
r: La paciència i el respecte.

• S’han d’apujar les quotes dels so-
cis quan...
r: Sí, quan abans millor.

• Perquè a les terres de lleida torni 
a sortir un Costa es necessita...
r: Recursos econòmics, als juga-
dors ja els tenim.

• 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: Gràcies. L’arreglarem el més avi-
at possible.

• D’aquí 10 anys veig el meu club...

r: Impressionant.

• El soci sempre té la raó menys 
quan...
r: No la té.

• Quan un nen o nena en edat cadet 
o júnior plega del tennis és perquè...
r: Comença a voler viure altres ex-
periències.

• Al pare que està convençut que el 
seu fill serà el futur Rafa Nadal o la 
seva filla la nova Serena Williams, 
el millor és dir-li que... 
r: Al seu fill, que no pari d’entre-
nar.

• Si al meu club li ‘caiguessin del 
cel’ un bon grapat de diners ines-
perats, les tres primeres inversions 
que faria serien...
r: Gimnàs, local social, vestuaris.

• El consell que he donat al meu 
successor és...
r: Que tingui sort i bona tasca. 



L’Open Cn LLeida-naturaL hOme ja té CampiOns
eL tOrneig, que reuneix més de tres-Cents jugadOrs, COrOna eLs miLLOrs 

El diumenge 15 de maig es va fer el 
lliurament de trofeus de l’Open CN 
Lleida-Natural Home 2016, al qual hi 
va assistir una nodrida representació 
dels més de 300 jugadors de la pro-
víncia que aquest any han participant 
en les diferents proves que s’han jugat 
entre juvenils, absoluts i veterans.



OPen Cn LLeida - naturaL hOme 



OPen Cn LLeida - naturaL hOme 



El Prat llonguEras abaixa El tEló 

Després de tres mesos de com-
petició, el cap de setmana del 15 
de maig es van acabar de dispu-
tar les finals de l’Open Prat Llon-
gueras del Club Tennis Lleida, 
un torneig on hi han participat al 
voltant de 300 jugadors repartits 
en 19 categories.
En la prova absoluta de la com-
petició, Hugo Palomar es va 

imposar a Albert Larrégola, 
mentre que Ares Teixidó va 
superar a la final femenina a 
Ares Llobera. 
Pel que fa als veterans, Igna-
si Franco i Jesús Almarza van 
ser els campions en les dues 
proves després de desfer-se a 
les respectives finals de Lan-
de Culleré i Pepito Talavera.

El tornEig lliura      
Els  trofEus 

als camPions             
d’una Edició quE 
Es tanca amb èxit           
s



En júniors es van proclamar campions Álva-
ro Fernández (masculí 1) i David Beberide 
(masculí 2). Els dos finalistes van ser Alberto 
Colás i David Geli. Alejandro Serret es va en-
dur el títol en cadet masculí 1, David Geli en 
el quadre 2 i Àlex de Miguel en el quadre 3. 
A les finals es van enfrontar, respectivament, 
a Álvaro Quintana, Silvino Medina i Marc 
Borrul. En cadet femení, la campiona va ser 
Aitana Martínez davant Mireia Pérez.
En els quadres infantils, els guanyadors mas-
culins van ser Raúl Galiano, Odei García i Ser-

gio Alió, mentre que la campiona femenina 
va ser Claudia Borbón. Els diferents finalistes 
van ser Nico Von Sierakowski, Guillermo del 
Rio, Eric Labella i Gemma Lladanosa.
Alejo Sánchez i Sergi Viles van ser els gua-
nyadors dels quadres masculins d’aleví 1 i 
aleví 2, respectivament, en superar a les fi-
nals a Jan Rubio i Joan Rodríguez. Pel que fa 
a l’apartat aleví femení, les guanyadores van 
ser Adriana Cortes i Carla Labella, mentre 
que les finalistes van ser Inés Pérez i Merit-
xell Teixidó.



Open prat llOngueras



Open prat llOngueras





Camí al màsters S



Camí al màsters S



Camí al màsters S
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Camí al màsters S



Segueixen leS SortideS deS de lleida al rdS

alejandro Serret, Subcampió del   
xiV torneig internacional joan mir

Malgrat una lleu lesió a la mà dreta abans del torneig, Ale-
jandro Serret va assolir el subcampionat al XIV Torneig Inter-
nacional Joan Mir In Memoriam, celebrat al CT Torelló.
El jugador del CT Lleida va mostrar un alt ritme de joc que li 
va permetre superar successivament Fochs (6-3 i 7-6), Tin-
nagli (3-6, 6-1 i 6-3), Coronado (6-4, 5-7 i 6-3) i Giráldez 
(4-6, 6-4 i 6-2), abans de cedir a la final per 6-2 i 6-3 da-
vant l’italià Giulio Zeppieri, número 18 del rànquing Tennis 
Europe sub 16. Amb la puntuació aconseguida, Serret se si-
tua al número 129 d’aquest mateix rànquing i, entre d’altres 
objectius, té previst finalitzar la temporada classificat entre 
els 50 millors jugadors mundials d’aquesta categoria.

Des del mes de març, 
diferents jugadors llei-
datans han participat 
en el RDS, els progra-
mes de recerca, de-
tecció i seguiment que 
organitza la FCT a la 
Vall d’Hebron i el CIT 
Cornellà. Els joves es 
desplacen a Barcelona 
amb la furgoneta de 
la Federació acompa-
nyats per Director Tèc-
nic Provincial, Marc 
Ivan Rodríguez Nieto.
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