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Tornen els circuits del
Minitennis i Juguem 2015

El 21 de 
febrer, Balaguer

i Mequinensa
acullen les 

dues primeres
proves







Ares Teixidó, campiona al
Circuit Rafa Nadal Tour

Ares Teixidó (CT Lleida) va començar amb força
l’any 2015. La jugadora del CT Lleida i del
Centre de Tecnificació de la FCT a Lleida
es va proclamar el passat 10 de gener
campiona de la primera prova pun-
tuable pel prestigiós Rafa Nadal
Tour, el circuit de tennis més
important per a tennistes joves
que hi ha a l’Estat espanyol  apa-
drinat pel tennista de Manacor.
La lleidatana va sumar el títol de la
categoria sub-14 a les pistes del
Reial Club Tennis Barcelona, després
de desfer-se en la final de Maria Pagès
(Cercle Sabadellés) per 6-4 i 6-1.
A les semifinals, Ares es va desfer de la croata resi-

dent a Alacant, Tea Pavlicic, per 6-2 i 6-3. La bal-
cànica havia superat als quarts de final a la

germana bessona de l’Ares, Aran Teixidó,
en un duel que es va decidir per 6-4 al
tercer set. Les dues han estat acom-
panyades durant el torneig pel seu
entrenador i Director Tècnic
Provincial, Miqui Moreno. 
Dels altres representants lleida-
tans l’únic que va passar una ronda
va ser Gerard Pascual. La resta van

caure a les primeres de canvi. Entre
ells, Dani Martínez, Alejandro Vicente,

Claudia Borbón, Paula Arcarons, Ariadna
Garreta o Gerard Villanueva, que no va poder

jugar per lesió.

La lleidatana 
es va endur el
títol a la prova

celebrada
al RCTB 





Eduard Abella és el nou 
president del Sícoris Club

El socis del Sícoris Club van
escollir Eduard Abella per ser
l’encarregat de pilotar la nau
del club en l’etapa post-Jaume
Vilella.
En les eleccions celebrades el
passat mes de gener, Abella va
derrotar amb claredat l’altre
aspirant, Jordi Amorós, per
797 vots a 277, amb una par-
ticipació de 1.083 socis sobre
els gairebé 2.700 que tenien
dret a vot. Aquests comicis
van ser històrics, atès que, des
que el Sícoris Club va ser fun-
dat l’any 1947, mai no s’havien
produït unes eleccions.
Nascut a Lleida el 1947, Eduard Abella Maurici és un empresari que representava l’opció renovadora, mal-
grat que ja havia format part de la junta de Vilella, això sí, durant només un any.  Abella va manifestar des-
prés de ser escollit que “la gent del Sícoris volia un canvi” i va destacar com a eixos principals de cara al
seu mandat, la transparència, un projecte que permeti fer inversions i aconseguir un club socialment més
obert. En aquest sentit, Abella va destacar que un dels primers reptes és canviar els estatuts i limitar el
temps dels mandats, contràriament al que passava fins ara. Cal recordar que Jaume Vilella era president
del Sícoris Club des del 1990.
La nova junta presidida per Eduard Abella comptarà com a directius amb Lluís Sans, (vicepresident eco-
nòmic), Jordi Pérez (vicepresident social), Pepe Cabré (vicepresident esportiu), Montse Segura (secretària),
Fran Pasamón (tresorer) i José Luis Gázquez (interventor i defensor del soci), a més dels vocals Jordi
Masgoret, Laura Lapena, Afonso Cano, Dani Tamargo i Daniel Niubó.

Guanya les 
eleccions i relleva
Jaume Vilella, que
era president des

del 1990

Abella –a l’esquerra de la foto– amb Jaume
Vilella i Jordi Amorós, l’altre candidat



Torneig d’equips mixtes
de veterans, al Sícoris

Neix una 
nova competició

amb el repte 
de donar 

impuls al tennis
vetarà 

Equips de tres 
integrats per

dos dones majors
de 30 anys i

un home major
de 40

El torneig, 
obert a tots els

clubs de la
província, 

arrenca l’1 de
març



L’Open Slam-Head viu la  
tercera edició al CT Urgell

Durant el mes de gener va finalit-
zar de forma escalonada el III
l’Open SLAM-HEAD de tennis,
una competició que, com cada
any, es celebra a les pistes del CT
Urgell. El fred, la boira i, en gene-
ral, les inclemències meteorolò-
giques van obligar els organitza-
dors a allargar el el torneig, que
havia de finalitzar el 4 de gener. 
No obstant, els 128 jugadors de
les tretze categories en joc van
demostrar un gran nivell .

La jugadora del CT Urgell Ares
Llobera es va fer forta a casa i,
tot i el fred, es va imposar en l’úl-
tima final a Maria Teixidó per 6-1
i 6-3 en la categoria cadet.
A la competició hi va haver dos
jugadors destacats que van
guanyar doblant categoria. Marc
Mateo es va endur endut el tor-
neig en aleví masculí 1 i infantil
masculí 2. El mateix que va fer
Pep Canyadell, el millor en cadet
masculí 1 i júnior masculí.

En cadet masculí 2, Josep
Mestres va ser el millor corrobo-
rant el seu boninici d’any, on
també es va imposar en el tor-
neig del Club Tennis Laietà.
Els altres guanyadors van ser:
Adriana Cortés (benjamí femení),
Jan Rubio (benjamí masculí1),
Adrià Zaragoza (benjamí masculí
2), Georgia Cervós (aleví femení),
Enric Pedrico (aleví masculí 2),
Irene del Agua (infantil femení) i
Ricart Rubio (infantil masculí 1). 



III Open Slam-Head, al CT Urgell 
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Ares Llobera, subcampiona
al Circuit Absolut de la FCT

Ares Teixidó
paga cars els
nervis i cau a

la prèvia la
33e Petits As

La jugadora lleidatana va accedir a la
fase prèvia del considerat Mundial
Sub 14 que se celebra a Tarbes
(França) però va perdre davant la
major solidesa del joc de la sueca
Victoria Carsten per 6-2 i 6-4. 

Ares Llobera (CT Urgell) segueix
amb el seu bon inici d’any i durant
el mes de gener va aconseguir
també el subcampionat a la prime-
ra prova del Circuit Absolut de la
Federació Catalana de Tennis que
es va disputar a les instal·lacions
del Centre Internacional de
Cornellà. 
La lleidatana, actual número 100
del rànquing absolut espanyol,
partia com a cap de sèrie número
3 del torneig i va derrotar a les
semifinals a la favorita número 1,
Marina Olalla, en un partit de tres
hores de durada per 4-6-6-3 i 6-
4. Finalment a la final no va poder
superar Alba Cortina per 6-0 i 6-2.
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