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El CT Urgell viu un gran Torneig
Ortopèdia Rubio-Memorial Palau

Martín de la Puente, cap de sèrie
número 1 va complir amb els
pronòstics i va aconseguir el
títol al Torneig Internacional
Ortopèdia Rubio de tennis en
cadira de rodes del CT Urgell,
una prova del circuit mundial que

aquesta temporada s’ha anome-
nat també Memorial Manel Palau. De

la Puente es va mostrar molt sòlid
durant tot el campionat i també a la final on es va desfer de
Roberto Chamizo 7-6 i 6-0. 
Ubald Ratés va ser l’únic lleidatà que va aconseguir guanyar el
partit dels seu debut i, així, accedir a la segona ronda on va
perdre contra el primer cap de sèrie per un doble 6-2. Ratés
va derrotar el també lleidatà Jacob Nadal per 6-2 i 6-3. Xavier
Murillo va perdre davant Patxi Fadrique (6-2 i 6-3) i Jordi
Torné no va poder amb el cap de sèrie número 4, José
Coronado, i va caure 6-4 i 6-3. 

Martín de la
Puente s’emporta

la victòria 
del campionat 
internacional



Torneig Ortopèdia Rubio-Memorial Palau

L’entrega de trofeus va ser molt emotiva amb la pre-
sència de la vídua de Manel Palau, Aibé Cándido, que
va rebre un ram de flors de mans d’una de les aple-
gapilotes del torneig, Ares Jové; una placa de la ma
del representant de la RFET, David Sanz; i una altra
de l’Associació de Jugadors de Tennis en Cadira de

Rodes. A la cerimònia de clausura van participar
també Toño Rubio, gerent d’Ortopèdia Rubio; el regi-
dor d’esports de la Paeria, Txema Alonso; el vicepre-
sident primer de la Diputació de Lleida, Miquel Padilla;
el delegat de l’esport a Lleida, Josep Ramon Solsona,
i el president del Club Tennis Urgell, Ramon Mestres.



El torneig recorda el pioner
del tennis en cadira de rodes

El torneig va viure la seva quarta edició com a Trofeu
Ortopèdia Rubio, la dotzena de l’Open Ciutat de Lleida
i, per primer cop, es va celebrar com a Memorial
Manel Palau, l’ànima mater d’aquest esport al nostre
territori que tristament ens va deixar aquest any.
A la roda de premsa de presentació del torneig hi van
assistir el president del CT Urgell, Ramon Mestres; el
regidor d’esports de la Paeria, Txema Alonso; el vice-
president primer de la Diputació de Lleida, Miquel
Padilla; el representant de l’esport de la Generalitat
de Catalunya a Lleida, Josep Ramon Mestres; el
patrocinador principal i gerent d’Ortopèdia Rubio,
Toño Rubio; el jugador Xavier Murillo i el director del
torneig, Carlos Coll. 
Ramon Mestres, en la seva intervenció, va voler agrair
a empreses privades com Ortopèdia Rubio, Grup
Damm o DKV Assegurances que s’hagin unit al pro-

jecte, que també va comptar amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida i la
Secretaria General de l’Esport. També ha dedicat les
seves paraules al record de Manel Palau, “qui ho va
donar tot sempre per poder tirar endavant aquesta
competició a les nostres contrades”. 
Tant Txema Alonso, com Miquel Padilla i Josep Ramon
Solsona també van fer menció a la figura de Palau,
alhora que van felicitar el club per continuar endavant
amb aquesta gran tasca per la promoció de l’esport
adaptat. 
Xavier Murillo va assegurar que “sempre tens moltes
ganes de jugar tornejos i a casa encara més. A més a
més, el Manel sempre havia lluitat per això i és molt
important que s’hagi pogut mantenir”.  
El torneig va tenir un total de 2.500 euros de premis
en metàl·lic.



El CT Lleida lliura els trofeus
del Rànquing Social RODI

Abans de les vacances, d’estiu el
Club Tennis Lleida va celebrar el tra-
dicional sopar i lliurament de premis
del Rànquing ocial de tennis RODI
amb la presència de més de 50 per-
sones. 
Després del sopar es va efectuar el
lliurament de premis als guanyadors
i el sorteig de regals, on el premi
estrella era un joc de neumàtics
PIRELLI. No van faltar els parlaments
dels guanyadors dels diferents en un
sopar on es va respirar un gran
ambient.





El Circuit Juvenil d’Estiu
també passa pel CN Lleida 

El Club Natació Lleida també va organitzar amb èxit una de les proves puntuables pel Circuit Juvenil d’Estiu
de Tennis de la FCT.  La competició es va celebrar el passat mes de juliol amb victòries finals per a tennistes
del Club Tennis Lleida i del club amfitrió.



Circuit Juvenil d’Estiu al CN Lleida 



Ares Llobera i Ares Teixidó, a
la Fase Final del Nadal Tour

Les lleidatanes Ares Llobera (CT
Urgell) i Ares Teixidó (CT Lleida)
s’han classificat per la disputa de
la Fase Final del Rafa Nadal Tour,
que es disputarà del 17 al 21 de
setembre de 2014 a Mallorca.   
Llobera i Teixidó es van classifi-
car entre les millors jugadores
d’un torneig, que va començar a
Sevilla, va continuar a Barcelona
i va finalitzar a Madrid, per la qual
cosa optaran al títol final del
denominat com a Máster
Nacional, que comptarà amb la
presència de Rafa Nadal en l’en-
trega de trofeus. 
La prova celebrada a Madrid va
comptar amb una nodrida repre-
sentació del tennis lleidatà amb
Álvaro Barranco (CT Lleida) com
a més destacat arribant fins a la
ronda de semifinals on va acusar
el cansament del partit de
quarts de final on va estar sis
hores a la pista. Ares Llobera,
que entra al Masters com a cin-
quena classificada, i Ares Teixidó
van arribar fins als quarts de
final.
Els beneficis econòmics derivats
de la celebració del circuit, on
han participat més de 500 juga-
dors, aniran destinats a finançar
els projectes desenvolupats per
la Fundació Rafa Nadal, que ofe-
reix programes d’educació mit-
jançant l’esport dirigits a nens
desfavorits, amb risc d’exclusió
o amb dificultats per a comple-
tar el seu desenvolupament. 



http://twitter.com/walaesports

http://www.facebook.com/walaesports
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El CT Juneda completa el
seu Campionat Social 2014

El CT Juneda va acollir el passat dissabte
19 de juliol les finals del Campionat
Social 2014. Pel que fa a la catego-
ria femenina, la campiona va ser
Salomé Puig que es va desfer a la
final de Rebeca Soriano en dos
sets, 6-2 i 6-3. 
Per la seva banda, Pilar Palau i
Lidia Gelonch van disputar la final
de consolació amb victòria per a la
primera d’elles. 
En categoria masculina, el triomf final
al Social del CT Juneda va ser per a

Francesc Reig, que va superar Marc Mònico
per 6-1 i 7-5. A la final de consolació, Toni

Mateus es va imposar a Jordi Pérez. Pel
que fa als dobles, el triomf va ser per
a Carles Beà i el Francesc Pastor que
van vèncer a Marc Mònico i Xavier
Anglada. 
Al finalitzar els partits es va procedir
al lliurament dels trofeus amb la pre-

sència entre d’altres del president del
CT Juneda, Antonio Graus, i del directiu

del club i membre de la junta de la FCT
Lleida, Roger Ramis.  

El 19 de juliol 
es van jugar les
finals i es va fer

el lliurament 
dels trofeus



Campionat Social 2014 del CT Juneda



Títols al CJE de Reus per a Borbón i Lladonosa

Obert el 

termini per la

“Marathon de

Tenis” de

Mequinensa

Els lleidatans van tornar a ser part protagonista dels tornejos del Circuit Juvenil d’Estiu que es van celebrar
a Reus. Clàudia Borbón (CN Lleida) i Paula Arcarons (Sícoris Club), les dues integrants del Centre de
Tecnificació de la FCT Lleida, es van emportar el títol.  Borbón va vèncer la categoria aleví del torneig celebrat
a les pistes del Reus Deportiu davant Laia Royuela a la que va derrotar per un doble 6-2. A més a més, la
jugadora del CN Lleida va ser finalista a la prova celebrada a Tarragona al perdre a la final davant Ana Domingo
en tres sets. Paula Arcarons va sumar el títol d’aleví al CJE celebrat al CN Reus Ploms al imposar-se a la final
a Ángela Pérez, del Tennispark de Tarragona, per 6-0 i 6-1. Al mateix torneig, Mireia Pérez (Sícoris) va caure
a les semifinals després de perdre amb Julia Aliseda 6-2 i 7-5.
Pel que fa als nois, Ricard Rubio (CN Lleida) va ser sotscampió al Reus Deportiu en la categoria d’infantil mas-
culí al perdre en dos sets la final davant Sergi Roviralta, mentre que Genís Vicente (Sícoris) també va ser
finalista en aleví masculí 2 al caure davant Gerard Parisi en tres sets. Al mateix torneig, el sícoristes Mireia
Pérez (infantil femení), Elda Aguilà (aleví femení) i Odei Garcia (benjamí masculí) van arribar a les semifinals.
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