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En marxa El cEntrE dE rEfErència
OnzE nOis i nOiEs dE difErEnts clubs EntrEnEn a la caparrElla

La Representació Territorial a Lleida de 
la FCT va posar en marxa durant el mes 
d’octubre el seu Centre de Referència, 
que està coordinat pel director tècnic pro-
vincial, Marc Ivan Rodríguez Nieto, acom-
panyat del preparador físic Pedro Álvarez.
Els onze jugadors que de moment treballa-
ran en el Centre de Referència en la tem-

porada 2016/17 (nascuts entre els anys 
2002 i 2006) són Núria Pérez i Clàudia 
Puigdevall (CT Lleida), Claudia Borbón 
(CN Lleida), Paula Arcarons (Sícoris Club), 
Emili Elias, Odei García i Víctor Almarza 
(Sícoris Club), Jan Rubio (CT Urgell), Al-
bert Pedrico (CN Lleida), Sergi Viles (CT 
Mollerussa) i Álex Orán (CT Lleida).



El centre ofereix un servei d’entrenament i assessora-
ment tècnic als jugadors en formació més destacats 
dels clubs de les Terres de Ponent en diferents grups i 
dies. L’objectiu final és potenciar el nivell dels millors 
jugadors en formació de cada territori treballant de for-
ma conjunta amb els seus clubs. 
El funcionament i la filosofia d’aquests centres de refe-
rència es basa en oferir als clubs uns serveis, reforçant 
el projecte del jugador amb el seu club, amb entrena-
ments no invasius tècnicament. Els tennistes també 
poden tenir acompanyament a les competicions, amb 
assessorament en competició. Es du a terme un dia 
setmanal d’entrenament per al jugador, implementant 
metodologies de treball integrades i posant èmfasi en 
els components tàctic-mental-físic.  



Ares Teixidó (CT Lleida) va ser la protago-
nista de la quarta prova del Mutua Madrid 
Open Sub 16 que es va celebrar el pas-
sat mes d’octubre a les instal·lacions del 
Club Tennis Urgell. L’Ares es va endur el 
títol de campiona i, amb ell, es va assegu-
rar el passaport per disputar la fase final, 
que tindrà lloc a la Caja Mágica coincidint 
amb els últims dies del Mutua Madrid 
Open (de l’11 al 14 de maig del 2017). 
La seva germana Aran Teixidó, que tam-
bé va participar en el torneig sense sort, 
també estarà en aquesta fase final.

Ares Teixidó, A lA CAjA MágiCA viA CT Urgell
gUAnyA lA provA lleidATAnA del MUTUA MAdrid sUb 16



Després d’un gran torneig, a la final la 
lleidatana va començar dominant la seva 
oponent, la gironina Cristina Mayorova, 
amb un joc sòlid, variat i amb poques er-
rades que li va permetre endur-se la pri-
mera mànega per 6-1. Al segon set, es 
van intercanviar els papers i va ser l’Ares 
la que va caure per 6-2. Malgrat això, la 
tennista que entrena Miqui Moreno es va 
refer guanyat el tercer set (6-1) i el partit.
En categoria masculina, Hernández es va 
imposar a Aleix Martínez en un duel que 
va començar perdent per un contundent 

1-6, però que va remuntar (6-1 i 6-2).
Gerard Farré (CT Urgell) i Beatriz Dolader 
(CN Lleida) van completar la participació 
de representants dels clubs lleidatans al 
torneig. 
El director del Torneig i ex tennista Alber-
to Berasategui va ser present al torneig 
durant tot el cap de setmana i va acom-
panyar en el lliurament de trofeus al pre-
sident del CT Urgell, Ramon Mestres, el 
president de la FCT Lleida, Ignasi García, 
i a un dels responsables esportius del tor-
neig al CT Urgell, Carlos  Coll.



arriba el Màsters
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Planificant la temPorada
trobada de directors d’escola i tècnics a les instal·lacions de la fct 

Les instal·lacions de La Caparrella van acollir la 
reunió anual d’entrenadors i responsables espor-
tius dels clubs de la província per tal de planifi-
car de manera conjunta la temporada 2017. 
Entre d’altres punts, es van acordar, de forma 
preliminar, els calendaris del Provincial 2017 i 
trobades Minitennis i Juguem, es van ratificar al-
guns punts del reglament del Màsters Provincial 
i es van anunciar els cursos de formació. A més, 
es van tractar aspectes referents a les compe-
ticions comarcals, al Centre de Referència i es 

va posar l’embrió per a la creació d’alguna nova 
competició. La trobada va estar encapçalada 
pel director tècnic, Marc Ivan Rodríguez Nieto, 
acompanyat del president de la FCT Lleida, Ig-
nasi García. Els tècnics presents van ser Ramon 
Melé, representant del Club Tennis Lleida, Roger 
Porta (Slam-Club Tennis Urgell), Kolele Rubio 
(Sícoris Club), Dolors Folguera (en representació 
de Mollerussa i Tàrrega), Núria González (Mas 
Duran Cervera) i Iñaki Masip i Joan Carles Mò-
dol, del CN Lleida. 



Tie break amb el presidenT S

“si el soci no s’hi troba bé, 
un club no té sentit ni futur” 
pere gaTnau, presidenT del CT mollerussa

1- d’on li ve la passió pel tennis? 
r: Al fer-me soci del club a Mollerussa, llavors 
vaig començar a jugar-hi.
2- a quin nivell hi va jugar?
r: El nivell era entre companys del club, com 
aficionat.
3- Què el va motivar a presentar-se per primera 
vegada a les eleccions?
r: Ja duia uns 16 anys com a membre de jun-
ta i també uns quants com a vicepresident, i 
al retirar-se l’anterior president, i amb el re-
colzament de la majoria de membres de junta 
que hi havia aleshores, vàrem continuar.
4- Què considera més important en el dia a dia 
d’un club?
r: Que les coses funcionin bé, les instal-
lacions, els serveis, la neteja, etc., i la bona 
harmonia entre els socis.
5- Què és el millor de ser al capdavant de l’en-
titat?
r: El fet de participar en ajudar a que el club 
continuï funcionant bé i que el projecte que al 
seu dia varen iniciar uns socis, de ben segur 
amb molta il·lusió, continuï.

nom: Pere Gatnau Roca
edaT: 52 anys

proFessiÓ: Agent 
d’assegurances

presidenT des de: 2015
Ídol TennÍsTiC: John 

McEnroe
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6- i el pitjor?
r: No crec que hi hagi un pitjor, només les tasques del dia a dia, perquè 
sempre hi ha algun problema, però es tracta d’anar-los solucionant.
7- Quantes hores al dia li suposa i quins “sacrificis” personals ha de fer de 
vegades?
r: Depèn molt de la temporada, si és estiu o hivern, ja que al club hi te-
nim una piscina i a l’estiu hi ha molta més afluència de socis que a l’hi-
vern. Els sacrificis? Doncs el temps que concedeixes al tennis i li treus a 
la família o bé a la tasca professional.
8- Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins dels clubs?
r: Crec que en un club com el nostre no hi hauria d’haver oposició, ja 
que és el club de tots, i tots hauríem de col·laborar en el seu bon funcio-
nament. En tot cas, si hi pot haver algun tipus d’oposició, aquesta hauria 
de ser constructiva, aportant idees que a lo millor als membres actual no 
se’ns acudeixen.
9- a qui li costa més “fer obeir”, als nens/nenes que juguen a tennis o als 
seus pares/mares? 
r: Crec que tenim la sort de comptar amb un socis amb el suficient co-
neixement com per no haver de fer de tutors, sinó que l’obediència s’en-
senya a casa.
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10- Quin és el seu model esportiu i 
d’escola de club?
r: El nostre model ja des de fa 
anys és un model exterioritzat. Ara 
bé, l’empresa que hi ha actualment 
són gent que havien estat monitors 
del club, com a personal propi, i te-
nim l’avantatge que coneixen molt 
bé el funcionament i el pensament 
del club.
11- abans d’acabar el seu mandat, 
quin projecte li agradaria deixar 
enllestit?
r: Acabar de fer una bona millora 
als vestidors, així com millores a 
les pistes de tennis que tenim al 
club.
12- Com qualificaria les relacions 

amb els altres clubs?
r: Bones i cordials. Quan ens cal 
alguna cosa l’un de l’altre no hi ha 
cap problema en col·laborar, tot i 
així crec que hauríem de millorar 
en col·laborar en més coses i en 
fer més promoció del tennis.
13- Com valora la tasca de la re-
presentació Territorial a lleida de 
la FCT i què li demanaria o què creu 
que pot fer pel seu club?
r: Atesa l’època que estem vivint 
de crisi, en la que els recursos són 
petits, crec que estan fen una bona 
tasca. Les línies directives haurien 
de venir marcades per tot el territo-
ri, que és on es pot fer un pla molt 
més ambiciós.



Tie break amb el presidenT S

Completi la frase... 
• La millor virtut per ser president d’un 
club és...
Escoltar el que volen els socis i intentar 
portar-ho a terme.
• S’han d’apujar les quotes quan...
Es vulgui fer algun tipus de millora o 
inversió, o bé quan les necessitats del 
club ho demandin, sempre amb el propi 
consens dels socis.
• Perquè a Lleida torni a sortir un Albert 
Costa es necessita...
Tenir un programa ambiciós de formació 
i entrenament, i lògicament uns recursos 
que ho permetin, ja que amb aquests ni-
vells no sols són necessàries les ganes.
• Si un cop acabada una junta, estic re-
laxat al bar del club i un soci em diu que 
“la dutxa no va”, li contesto que...
Que en prenc nota i mirarem què hi 
passa.
• D’aquí a deu anys veig el meu club...
Amb alguna instal·lació més de les que 
hi ha actualment i amb un nombre de 
socis una mica més gran que avui dia, 
amb gent que gaudeix de l’esport i de 
les instal·lacions.
El soci sempre té la raó menys quan...
No crec que tingui sempre la raó, de 
vegades les coses no es veuen igual des 
de la junta, ja que vius els problemes 
del dia a dia i de vegades al parlar amb 
algun dels socis els hi comentes alguna 
cosa que ells veuen d’una manera, però 
els hi exposes les raons que es viuen 
des de la junta i agafen un criteri dife-
rent a l’inicial.

• Quan un nen o nena en edat cadet o 
júnior plega del tennis és perquè...
Hi pot haver molts factors determinants, 
com poden ser que la il·lusió del nen/a 
no sigui el tennis, o que no s’acabi de 
trobar bé en aquest esport i en prefe-
reixi un altre, perquè la seva colla prac-
tiqui un altre tipus d’esport i prefereixi 
anar amb ells, perquè els pares tinguin 
un criteri diferent o visquin una situació 
econòmica difícil i no puguin fer front a 
la despesa,...  
Al pare que està convençut que el seu fill 
serà el futur Nadal, cal dir-li que... 
Gaudeixin del moment actual i que 
donin temps al temps, ja que per arribar 
al màxim d’aquest esport i d’altres hi ha 
un camí a recórrer, que la il·lusió s’ha de 
mantenir, però que el camí és llarg.
• Si al meu club li ‘caiguessin del cel’ un 
bon grapat de diners inesperats, les tres 
primeres inversions que faria serien... 
Millorar les pistes, els vestidors-lavabos, 
el frontó i el local social, i en quan a re-
alitzar algun tipus d’ampliació, la veritat 
és que seria difícil definir quina.
• Quan deixi de ser president, el consell 
que donaré al meu successor serà...
Donar-ne no en donaré cap, a no ser el 
cas que se’m demani. Si és així, crec 
que el consell que li donaria és que 
intenti mantenir un bon caliu entre els 
socis, que són l’ànima del club, ja que 
encara que la situació financera estigui 
bé, si el soci no s’hi troba bé, el club no 
té sentit ni futur.



Álex OrÁn, campió al màsters del circuit Juvenil

marc pascual,       
campió JuniOr al 
tOrneig mOnty de 

l’acadèmia Bruguera
Marc Pascual (CT Lleida) va guanyar el títol 
de campió al torneig junior celebrat la set-
mana passada a les instal·lacions de l’Aca-
dèmia Bruguera. Pascual va guanyar en dos 
set tres partits davant Marc Ros, Filip Am-
brozy i Álex Blanchar, aquest darrer a la fi-
nal per un contundent 6-2 i 6-1.

Álex Orán (CT Lleida) es va procla-
mar campió del Màsters del Circuit 
Juvenil disputat a les instal·lacions 
del Club Tennis Mataró. A aquest 
màsters hi accedeixen els 8 juga-
dors de cada categoria que van 
aconseguir més punts al llarg dels 
3 mesos de Circuit Juvenil d’Es-
tiu organitzat per la FCT. Álex va 
superar tres rondes amb resultats 
contundents. A la final, la consis-
tència i regularitat del seu joc van 
ser claus davant Arnau Anton, al 
que va superar per un doble 6-2. 
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