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La Diada del tennis lleidatà,
el 18 d’abril a la Llotja 

La gran 
festa tornarà a
guardonar els
millors equips
i tennistes de

2014

Es viuran 
homenatges 
amb motiu del
75è aniversari
del Provincial 

Regals, 
sorpreses i
actuacions 

completaran la 
vetllada 



El Trofeu Albert Costa 
torna al CT Urgell 

Cinc lleidatans disputaran la XVa edició del Trofeu
Albert Costa i la XXVIa del Torneig de Setmana Santa
al Club Tennis Urgell, competició que es jugarà del
dissabte 28 de març al dimecres 1 d’abril i
que serà d’entrada gratuïta per a tots
els amants d’aquest esport.  
A la roda de premsa de presentació,
celebrada a la Diputació de Lleida,
hi van assistir el president del CT
Urgell, Ramon Mestres; el director
del torneig, Carlos Coll; l’ex tennis-
ta Albert Costa; el cap de Relacions
Interdepartamentals de la
Diputació de Lleida, Antoni Fo; el
regidor d’Esports de la Paeria, Txema
Alonso, i el representant territorial de
l’Esport a Lleida, Joan Segura.  
Raúl Galiano, Víctor Sánchez i Gemma Lladonosa
seran els jugadors per part del club amfitrió, el CT
Urgell; Clàudia Borbón ho farà per part del CN Lleida,

i Núria Pérez com a representant del CT Lleida.
Com cada any, els millors jugadors sub 13 d’Espanya
disputaran un torneig que pot ser considerat com el

Campionat d’Espanya de la categoria. Els 48
jugadors es repartiran en dos quadres de
competició, 24 en el masculí i 24 més
en el femení, que lluitaran per tal d’a-
rribar a les finals, que es disputaran
de forma simultània l’1 d’abril a par-
tir de les 10.00 hores.
En el quadre masculí, el cap de sèrie
número 1 serà l’andalús Pablo
Llamas, actual campió d’Espanya i

sotscampió del Màsters Nike Junior
Tour 2014.

Pel que fa al quadre femení, la balear Dami
Edibson arriba com a número 1, donat que es tracta
de la sotscampiona d’Espanya i sotscampiona del
Màsters Nike Tour i està situada en lloc 584 del ràn-
quing espanyol absolut.

El ja mític
torneig es juga

del 28 de març a
l’1 d’abril amb

presència 
lleidatana



Mequinensa obre amb
èxit el Circuit Minitennis

El passat 21 de febrer, Mequinensa va acollir la primera prova del Circuit de Minitennis de 2015 en una
trobada on hi van participar al voltant de 50 nens. Entre els clubs participants hi havia el CT Lleida, el CN
Lleida, el CT Monzón i el CT Mequinensa. Esport, diversió, regals i una jornada de convivència i tennis for-
matiu van ser els ingredients d’una cita en la que hi van col·laborar PG, Wala Lleida, l’Ampa Maria Quintana,
Tavo Sports i l’Ajuntament de la localitat.

La prova 
es va celebrar 
el 21 de febrer

amb uns 50 
participants 



Mequinensa obre el Circuit Minitennis



El Juguem 2015 es va posar
en marxa al CT Balaguer

El Club Tennis Balaguer va acollir durant la darrera setmana del mes de febrer la primera cita del Circuit
Juguem 2015, una jornada formativa que es va celebrar amb èxit i amb la col·laboració de la FCT a Lleida. 





Recepció de la Paeria
al Club Tennis Lleida

El divendres 13  de
març l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros,
acompanyat de
diferents regidors,
va oferir una recep-
ció oficial al Saló de
Plens de la Paeria al
Club Tennis Lleida en
motiu dels títols
aconseguits per
l’entitat lleidatana a
nivell d’equips i indi-
vidual.
La comitiva del CT
Lleida a
l’Ajuntament estava
formada per direc-
tius, amb el presi-
dent Jorge Culleré al
capdavant, gerència,
àrea esportiva i ten-
nistes. Entre els jugadors, hi havia el capità i components de l’equip que va aconseguir el títol de campió
d’Espanya C (Kike Huellin, Albert i Enric Larrégola, Xesco Muñoz, Hugo Palomar i Pablo Irigaray), així com ten-
nistes que han aconseguit títol a nivell català i aragonès, com Ares i Aran Teixidó, Álvaro Barranco, Alejandro
Serret, Marc Pascual o Magda Aubets. El president de la Representació Territorial a Lleida de la FCT, Ignasi
García, també va acompanyar al CT Lleida en l’acte. 



L’Open CN Lleida completa
les seves primeres finals

L’Open CN Lleida
va viure les dotze
finals que formen
part de la primera
fase d’un torneig
que és dels pun-
tuables pel Camí al
Màsters Provincials
2015. 
Les categories que
es van decidir van
anar des d’aleví fins
a júnior, tant en
nois com en noies.
La segona fase del
torneig ja s’està
celebrant a les pis-
tes del CN Lleida



Joan Segura, nou delegat
d’Esports a Lleida

Joan Segura va ser presentat el dia 5 de març com
a nou representant territorial de l’Esport a Lleida,
en un acte celebrat a la Delegació del Govern a
Lleida i que va comptar amb la presència del secre-
tari general de l’Esport, Ivan Tibau, i del delegat del
Govern a Lleida, Ramon Farré.
Joan Segura, un amant i practicant del tennis de
competició, succeeix Josep Ramon Solsona, que ha
desenvolupat la representació de la Secretaria
General de l’Esport a la demarcació en els darrers
dos anys i que també era present en l’acte.
Durant la seva presentació, Joan Segura va explicar
que el seu objectiu és “continuar amb els projectes
ja endegats i col·laborar amb totes les entitats,
clubs i Ajuntaments de les comarques de Lleida”. 
Per la seva banda, Ivan Tibau va recordar que
Segura és la cara visible de la Secretaria General de
l’Esport a Lleida, per la qual cosa “és una peça molt
important”. Finalment, Ramon Farré va transmetre
el missatge que “l’esport ens fa millors persones,
que les grans persones fan grans països i que
Catalunya és coneguda al món per l’esport”.
Segura, que va néixer a Lleida el 1974, és llicenciat

en psicopedagogia, diplomat en magisteri d’educa-
ció física i en magisteri d’educació musical, i va
obtenir un mestratge en recerca educativa. Fins
ara, compaginava la coordinació d’educació secun-
dària de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)-
Universitat de Lleida amb l’exercici com a professor
associat de la Facultat d'Educació, Psicologia i
Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL), i
amb la preparació pel doctorat sobre inspecció
educativa a la UdL.
Anteriorment, va ser mestre funcionari d’educació
primària i d’educació física (2004-2009) i profes-
sor d’orientació educativa en educació secundària
(2009-2013). 
El nou representant territorial de l’Esport a Lleida
té el títol d’entrenador estatal de bàsquet, que ha
exercit en diferents categories al Sícoris Club, CB
Cappont, CB Lleida, CE Lleida Basquetbol, CB
Pardinyes i CB Mollerussa. 
També ha treballat com a monitor d’educació física
en diversos centres, i ha estat jugador de tennis
d’alta competició en el Club de Tennis Urgell i de
bàsquet en el Sícoris Club.





Lleida, protagonista al Català
Absolut de 3a Categoria

Durant el mes de març, els equips
lleidatans van donar per finalitzada
la seva participació al Campionat
de Catalunya per Equips en la 3a
categoria d'absolut. 
El CT Lleida masculí es va quedar a
les portes de la gran final, ja que un
super tiebreak al partit de dobles
decisiu li barrava el pas.
L’eliminatòria amb el RCT
Barcelona va ser, tal i com s’espe-
rava, molt disputada. Començava
amb dues victòries del CT Lleida,
les d’Albert Larrégola i Hugo
Palomar, seguides de dues victò-
ries de jugadors barcelonins
davant Enric Larrégola i Toño
Bueno. El cinquè punt adquiria una
importància més gran, el jugador
del CT Lleida, Xesc Muñoz perdia
després de tres hores per 6-4 al
tercer set. Aquests resultats als
individuals obligaven al CT Lleida a
guanyar els dos dobles, i un d’ells
es va perdre al super tiebreak. 
Per la seva banda, els equips abso-
luts del Club Natació Lleida van
completar una bona competició.
L'equip femení, format per Natàlia
Bey, Thais Gabriel, Teresa Pladevall,
Lorena Rouillon, Júlia Esteve i Blau
Hellin, va aconseguir quedar entre
els 16 millors equips de Catalunya
en la categoria d'Or. Per la seva
banda, l’equip masculí, composat
per David Cor, Jordi Castelló,
Xavier Mola, Arnau Perostes, Joan
Roma, Fernando Llanes, Joan
Segura i Toni Biosca, va finalitzar el
campionat entre els 8 millors de
Catalunya en la categoria Argent.  



Aran i Ares Teixidó, campiones
de Catalunya infantil de dobles

Promoció 
de raquetes 
al CN Lleida

La marca francesa Babolat va
oferir, els dies 6 i 7 de març, a les
instal·lacions del Club Natació
Lleida la possibilitat de provar
diversos models nous de raque-
tes, entre elles les Babolat Play

Les germanes Aran i Ares Teixidó, del Club Tennis Lleida, es van proclamar recentment campiones de Catalunya
de dobles en categoria infantil. A la final celebrada a Cornellà, les lleidatanes, components del Centre de
Tecnificació de la FCT a Lleida, van superar la parella formada per Torres i Ginés per 7-6 i 7-5. Aquesta victòria
les classifica per al Campionat d’Espanya infantil de dobles, torneig del qual ja són campiones en categoria
aleví. Cal recordar que l’Aran ja s’havia endut també el títol de campiona individual infantil.





Mestres i Llobera, campions
del Circuit Juvenil d’Hivern

Segona sessió 
de càrdio-tennis 

al CN Lleida

Els jugadors del Club
Tennis Urgell Josep
Mestres i Ares Llobera
es van proclamar cam-
pions del Circuit Juvenil
d’Hivern, competició
que es va celebrar a les
pistes Olímpiques de
Barcelona. 
Josep Mestres està
demostrant un gran
nivell en aquest inici de
2015 i en la final del
torneig de la categoria
cadet es va desfer
d’Alejandro Arias per 6-
3/6-0. 
Per la seva banda, Ares
Llobera també va jugar
amb solvència el partit
decisiu en la categoria
júnior femení, guanyant
Lorena Rouillon per 6-
1/6-3.

El dissabte 28 de febrer, un total de 10 jugadors
i jugadores del Club Natació Lleida van participar
a la segona sessió de càrdio-tenis. La jornada es
va desenvolupar sota unes condicions climatolò-
giques excel·lents i amb la col·laboració d'un DJ
encarregat de posar música animada per tal de
realitzar la sessió d’una manera més divertida.
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