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La Diada del Tennis Lleidatà,
el 17 de maig a la Llotja

El sopar de la Diada d’aquest any ja té data i lloc. La
festa anual del tennis lleidatà se celebrarà el
dissabte 17 de maig, a partir de les 20.30
hores, al Palau de Congressos La Llotja
de Lleida tal com es va decidir a la reu-
nió del dia 21 de març de la junta direc-
tiva de la Representació Territorial a
Lleida de la Federació Catalana de
Tennis.   
Un nou escenari per una trobada que
manté el repte de seguir essent referent
on es lliuren els trofeus a tots els equips
campions i finalistes del Terraferma 2013, i els
campions i finalistes del IV Màsters Wala. Alhora vol
reafirmar-se com un punt d’unió i com una vetllada-

festa plena de regals, distincions i moltes sorpreses
L’objectiu es mantenir les xifres de l’any pas-

sat on es va superar el rècord història de
la Diada amb 261 inscrits, amb molt
protagonisme pels nens i nenes.
Recordem que en les categories de
benjamí, aleví i infantil tots els ten-
nistes que van participar en el
Màsters Wala del CN Lleida, només
pel fet de jugar-lo, tenen un val de

Wala per valor de 30 euros.
Des de la junta us animen a tots a parti-

cipar a la vetllada per retre un petit home-
natge a tots els nostres clubs, equips i tennistes i per
celebrar, un any més, la nostra gran festa.

La festa 
guardonarà els 

millors tennistes i
equips i estarà 

farcida de regals i 
sorpreses



Esparcia i Burillo, reis del
Prat Llongueras al CT Lleida

Marcos Esparcia número 136 del rànquing espanyol
i Irene Burillo número 36, van proclamar-se cam-
pions del Xè Open Prat Llongueras en categoria
absoluta celebrat al Club Tennis Lleida. A
la prova masculina el guanyador es va
imposar Aaron Colas en un ajustat
partit per 6-1 i 7-6. 
El partit va tenir dues fases, la pri-
mera de clar domini de Marcos
Esparcia i una segona on Aaron
Colás va imposar la seva lluita i la
seva dreta per escurçar distàncies
fins a arribar al tie-break del segon set.
A la prova femenina la igualtat va ser la
nota característica, la jugadora del CT Lleida

Magda Aubets va estar a punt de donar la sorpresa,
va començar guanyant el primer set però Irene

Burillo va acabar imposant-se per un ajustat
6-4 al tercer. El resultat final va ser 3-6,

6-2 i 6-4.
Durant el matí es van anar disputant
les finals de les altres categories, on
Manel Pérez, Carlos Mòdol i Juan L.
Castillo van imposar-se Jordi
Puigdevall, Ignasi Franco i Carlos
Gómez a les finals de + 35, +45 i
consolació; respectivament. La jor-

nada va acabar amb el lliurament de
premis i regals pels guanyadors i finalis-

tes.

Magda Aubets,
finalista absoluta; i

Pérez, Mòdol i
Castillo guanyen 
els veterans i la

consolació



El CT Lleida acull el Xè Prat Llongueras



El CT Lleida acull el Xè Prat Llongueras



Ares Llobera,
semifinalista

del Rafa Nadal
Tour de Sevilla

El tennis, present a la Festa del Banyetes

El Club Banyetes de Lleida
va celebrar el passat 16 de
març una gran festa a
l’Arborètum i la zona
esportiva adjacent reunint
a més de 5.000 persones.
Per segon any consecutiu,
el club va celebrar la festa
de la Primavera. Un cop
més, igual que passa en els
parcs de Nadal,
Representació Territorial a
Lleida de la FCT va col·labo-
rar en l’habilitació de pistes
de tennis i cedint el mate-
rial per poder jugar.

La jugadora del CT Urgell Ares Llobera va finalitzar
amb nota la seva primera participació en el nou
Circuit Rafa Nadal Tour celebrat a Río Grande
(Sevilla). Llobera va caure per 6-4 i 6-0 a semifinals
davant la canària Marta Pérez, que va ser la vence-
dora de la final. El prestigiós torneig que porta el
nom del millor tennista espanyol de tots els temps
està reservat a tennistes sots 13 i sots 15 i encara
tindrà dues parades més, a Valldoreix i Madrid,
abans de què els millors disputin el Masters final a
Sevilla al mes de maig.
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El CT Lleida absolut queda campió de
Catalunya de 3ª Categoria i puja a Or

Aran Teixidó guanya la primera fase de la Babolat Cup

Aran Teixidó es va proclamar cam-
piona de la primera fase de la
Babolat Cup que va viure la fase
Lleida i Tarragona de forma conjunta
al CT Barà. Aran va derrotar la final
a Mireia Turró del Barcino per 7-5 i
6-3 després de superar la seva ger-
mana Ares a les semifinals. Les dues
van jugar la fase catalana, torneig
per el qual també estava classificat
Alejandro Serret tot i que finalment
no la va jugar. L’Aran i l’Ares va
caure en aquesta segona fase.

L’equip de Tercera Categoria del Club
Tennis Lleida es va proclamar campió
de Catalunya en categoria Argent a
les pistes del CT Barcino. Aquest
triomf suposa també l’ascens a
categoria d’Or per a la pròxima edició
i la classificació pel Campionat
d’Espanya de la categoria. 
Durant tota la competició l’equip va
mostrar la seva superioritat. Es va
imposar per 5-0 al Vilanova, també
per 5-0 al Park de Tarragona, 4-1 a
les semifinals davant el C.N. Sant
Cugat i pel mateix resultat a la final.
L’equip va estar format per Pablo
Irigaray, Hugo Palomar, Edu
Santacreu, Albert Larrégola, Xesc
Muñoz i Enric Larrégola i com a capi-
tà Kike Huelin.



Èxit del X Circuit Benjamí del
Tennis i Cultura del CT Lleida
El passat mes de març es van
jugar les finals del X Circuit
Benjamí Tennis i Cultura del Club
Tennis Lleida després d’un mes i
mig d’una que va reunir una cin-
quantena de participants.
El campió de la categoria masculi-
na va ser Odei García (Sicoris)
després de superar a Ichiro
Fontova (CT Lleida) en una gran
final on es va veure un gran nivell
de joc per part dels dos. La final es
va decidir al tie-break del tercer
set després que Fontova guanyes
el primer set per 6-4 i García fes el
mateix amb el segon per 6-1. El
tie-break que donava el títol el va
guanyar García per 7-5.
Pel que fa a la categoria femenina,
Clàudia Puigdevall del CT Lleida es va aixecar amb el
títol de campiona al guanyar a Àlex Sala del CT Urgell
en una altra final molt ajustada i que el tie-break del
tercer set també va decidir el campionat. Puigdevall
tot i perdre el primer set per un clar 6-1, es va refer
i va guanyar el segon per 6-1. El tie-break del tercer
set va caure del costat de Puigdevall per 7-4.
En la prova de consolació masculina, Marc Gòdia es

va proclamar campió amb certa claredat al superar a
Javier Aguarón per 6-0 i 6-1 a la final.
Per últim, Laia Larrosa va quedar campiona de con-
solació al guanyar a Laura Godia per 6-4 i 6-1.
Els campions s’han classificat per disputar el Master
del X Circuit Benjamí Tennis i Cultura que reunirà els
millors benjamins catalans del 7 al 15 de juny al Club
Tennis Mollet.



X Circuit Benjamí del Tennis i Cultura del CT Lleida



Descomptes per a federats 
pel Godó i la Fed Cup

Com cada any durant
Barcelona es con-
verteix durant uns
dies de la prima-
vera en un dels
escenaris tennís-
tics més impor-
tants del món, ja
que acollirà dues de
les proves (masculina
i femenina) de màxima
competició en el àmbit del ten-
nis internacional: El Barcelona Open Banc de
Sabadell 62 Trofeu Conde de Godó i la Fed Cup
BNP Paribas .
El Real Club de Tennis Barcelona 1899 acollirà
com cada any el Trofeu Conde de Godó del 19 al
27 d’abril amb Rafa Nadal com una de les grans
atraccions i el Centre Municipal de Tennis Vall
d’Hebron de Barcelona, seu de la Federació
Catalana de Tennis, és l’escenari triat per la RFET
per a la disputa de l’eliminatòria de play – off del
Grup Mundial I de la Fed Cup que enfrontarà la
Selecció Espanyola Mapfre davant Polònia els
propers dies 19 i 20 d’abril.
Pel que fa al Godó, la Federació ha arribat a un
acord amb el RCT Barcelona 1899 que consisteix
en que tots els federats poden gaudir d’un des-
compte del 50% en l’adquisició d’entrades per
dilluns 21 i dimarts 22.
El període d’aplicació del descompte serà del
divendres 21 de març fins el dimecres 16 d’abril.
Cada federat estarà limitat a la compra de 4
entrades en total.
Es pot accedir a aquest avantatge com a federat
a través de la zona de descompte de la web de la
Federació Catalana de Tennis on també hi haurà
informació sobre el preu de les entrades per a la
Fed Cup.

El Godó, 
amb Rafa Nadal
com a gran 

atracció, es juga 
del 19 al 27 

d’abril



Jornades sobre psicologia
i l’entorn del tennista

La FCT a Lleida i Tennis Mind Institut van organitzar el cap de setmana del 8 i 9
de març unes jornades formatives centrades en els components de caràcter
mental i social que més influeixen en el desenvolupament òptim dels jugadors.
L’escenari de l’activitat van ser el CN Lleida. El dissabte dia 8 es va dur a terme
una taula rodona-xerrada amb pares i mares de tennistes, jugadors, entrena-
dors i directius sota el títol “El desenvolupament del talent en el jugador de
tennis; l'influència de l'entorn proper". Els ponents van ser, Mònica Font,
Professora de l’àrea de Docència i Recerca de la FCT; Vicente Cuiran, psicòleg i

director de Tennis Mind Institut i el director tècnic de la FCT Lleida, Miqui Moreno.

La FCT Lleida 
i Tennis Mind
Institut van 

organitzar la doble
activitat al CN

Lleida



Jornades sobre psicologia i entorn del tennista

“Aconsegueix una ment guanyadora. Les set claus
per a la força mental en el tennis” - El diumenge
dia 9 es va impartir el clínic “Aconsegueix una ment
guanyadora. Les set claus per a la força mental en el
tennis” per part de Tennis Mind Institut, empresa
referència en entrenament psicològic específic per al

tennis. Estava dirigit a tècnics, jugadors a partir d'in-
fantil, i als pares o directius que vulguin conèixer de
primera mà l'importància dels factors mentals al
rendiment del jugador. 
Al matí es va celebrar la part teòrica i a la tarda el
treball de pista.
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