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Tot a punt per a la gran
Diada del tennis lleidatà
El

Palau

de

La Llotja
Co n g re s s o s
la Llotja de
acollirà el 18
Lleida acod’abril una gala llirà el dissabte 18
plena de premis, d’abril
de
2015
la
homenatges i
XXIII Diada
sorpreses
del
Tennis
Lleidatà, la gran
gala
que
aplega
representants de tots els sectors que
configuren el tennis lleidatà i que, aquest
any, arriba plena de guardons, reconeixements especials, premis i moltes sorpreses.
A més a més de premiar els i les millors
tennistes (Màsters Wala) i els millors
equips de totes les categories de 2014
(Terraferma), enguany, la Diada vol posar
en valor el passat del tennis lleidatà tenint
un record especial per aquells tennistes
(homes i dones) que han marcat una època
en la categoria absoluta del Campionat
Provincial.
El torneig compleix, aquest 2015, els seus
75 anys d’història, fet que el situa com un
dels tornejos amb més solera i història de
tot l’esport català. Durant la vetllada es
farà un petit reconeixement als tennistes
que han sumat cinc o més títols absoluts
al llarg d’aquests tres quarts de segle.
La festa, que l’any passat ja va reunir més
de 300 persones, també lliurarà dos premis especials a la trajectòria i farà un reconeixement a tres persones que han deixat empremta en el món del
tennis, entre d’altres guardons.
La Diada està organitzada per la Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Tennis i, enguany,
tornarà a tenir representants de les principals institucions, tant catalanes com lleidatanes. Entre elles, cal
destacar la presència confirmada del Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau.

El Trofeu Albert Costa
omple el CT Urgell de futur
Mansilla i
Edibson, els
nous campions
del Torneig de
Setmana
Santa

La 26a edició del Torneig de
Setmana Santa i la 15a del Trofeu
Albert Costa va finalitzar el dimecres 1 d’abril a les instal·lacions del
Club Tennis Urgell coronant com a
campions Mario Mansilla, en nois, i
Dami Edibson, en noies.
Mansilla es va imposar a Matías
Montañés en un duel que es va
decidir en un disputat tercer set.
En el primer, Mansilla va vèncer
ràpidament amb un 6-0 al seu
favor. Quan semblava que faria el
mateix en el segon set, Montañés
es va refer amb una excepcional
victòria per 1-6. En el tercer, el
guanyador no va donar opció al

seu rival imposant-se per 6-3.
En el quadre femení, es va viure
una final molt ajustada, però on la
cap de sèrie número 1 va demostrar el seu excel·lent estat de
forma. Edibson es va proclamar
campiona amb un doble 6-3
davant Jessica Bouzas.
Durant el matí i en l’entrega de
trofeus hi van participar el president del Club Tennis Urgell, Ramon
Mestres; el regidor d’Esports de la
Paeria, Txema Alonso; el representant territorial de l’Esport a Lleida,
Joan Segura; el president de la
Federació Catalana de Tennis, Joan
Navarro; i el mateix Albert Costa,

que va voler agrair a tota la organització l’aposta que es fa des del
club per l’esport de base.
El torneig va comptar amb la participació de cinc jugadors lleidatans: Raúl Galiano (CT Urgell),
Víctor Sánchez (CT Urgell),
Gemma Lladonosa (CT Urgell),
Clàudia Borbón (CN Lleida) i Núria
Pérez (CT Lleida).
Tots ells van caure en el seu primer partit a excepció de Galiano,
que es va imposar en primera
ronda davant Diego Rodríguez per
un doble 6-3. A la segona ronda,
va perdre per 6-1 i 6-3 davant el
número 6, Armand Torrego.

Torneig Setmana Santa - Trofeu Albert Costa

Almarza i Cortés, campions del
XI Tennis i Cultura al CT Lleida
El cap de setmana del 14
i 15 de març es van disputar les finals del XI
Torneig Tennis i Cultura
que organitza el Club
Tennis Lleida. En total van
ser una cinquantena de
nois i noies de categoria
benjamí els que durant un
mes i mig van competir.
En categoria masculina, el
campió va ser Víctor
Almarza, que va superar a
la final Iker Rubiella per un
resultat de 6-4 i 6-3.
Almarza venia de guanyar
en semifinals a Javier
Aguarón, i Rubiella a Adrià
Zaragoza.
Adriana Cortés es va proclamar campiona en
categoria femenina en guanyar a Laia Larrosa per 6-2 i 6-2 a la final. En semifinals, Cortés es va desfer de
Sofia Baraldés, i Larrosa de Rocío Roig. Destacar el bon moment de les jugadores benjamines del Club Tennis
Lleida, amb la presència de tres jugadores del club a les semifinals.
En el cas dels quadres de consolació, Sergi Viles es va proclamar campió en desfer-se a la final de Víctor Rue
per 6-2 i 6-2. D’altra banda, Julia Manech va fer el mateix contra Elena Noguero per 6-1 i 7-6, aconseguint
d’aquesta manera el títol de campiona de consolació femenina.

El XI Tennis i Cultura, al CT Lleida

Aubets i Castellanos triomfen al
XI Prat Llongueras del CT Lleida

La XI edició de l’Open Prat
Llongueras del Club Tennis
Lleida ja coneix els campions i
finalistes de les proves d’adults després de la disputa de
les cinc finals. A les categories
absolutes, que van comptar
amb 2.000 euros en premis
per part de la firma Prat
Llongueras, els vencedors van
ser Carlos Castellanos i Magda
Aubets. Castellanos va superar per 6-4 i 6-1 a Carlos
Esparcia, i Magda Aubets va
derrotar Ares Llobera per un
doble 6-3.

Ares Teixidó, al capdavant
del Rafa Nadal Tour
Ares Teixidó es manté al capdavant de la classificació del
Rafa Nadal Tour després de la
prova celebrada a Valldoreix
(Barcelona). La jugadora del CT
Lleida es va quedar a les portes
del títol en caure a la final
davant la canària Marta Custic
per 4-6, 6-1 i 6-0 en un duel
en què va arrossegar molèsties
a la cuixa des de l’inici del
segon set. Custic ja s’havia
desfet als quarts de final d’una
Aran Teixidó (CT Lleida) que,
malgrat tot, es manté quarta
en la classificació, a un pas
d’assegurar-se, com l’Ares,
l’accés al Màsters final.
De la resta de lleidatans al torneig, destacar en sub 12 a
Clàudia Borbón (CN Lleida),
que va arribar fins a la ronda
dels vuitens de final. Dani
Martínez va caure en la segona
ronda, mentre que Paula
Arcarons (Sícoris), Alejandro
Vicente (CT Lleida) i Gerard
Pascual (CT Lleida) ho van fer
en la primera. Ariadna Garreta
va jugar la prèvia.

Lleida, present a la jornada
de l’Activa Tennis!

El diumenge 15 de març es va celebrar la segona jornada de l’Activa Tennis. Les instal·lacions de la FCT de
la Vall d’Hebron van acollir més de quaranta jugadors
i jugadores i les seves famílies per gaudir d’una jornada força exitosa. Concretament, els jugadors i jugadores seleccionats eren de la categoria de benjamins
i el tennis lleidatà hi va ser representat amb Pau
Mateo (CN Lleida) i Laia Larrosa (CT Lleida).
De nou, la FCT i els seus tècnics, en l’afany de donar

oportunitats a la base del tennis català, van permetre
participar els benjamins en una jornada formada per
dos blocs: un de preparació física i l’altre de partits.
A la part de preparació física, van treballar per estacions quatre proves en les quals es mesuraven la
velocitat i la força, desenvolupant diferents habilitats.
D’altra banda, pel que fa als partits l’objectiu era fer
el màxim de combinacions possibles amb l’objectiu
que es poguessin conèixer entre tots.

Stage ‘vintage’ de fortalesa
mental al CN Lleida

Gran èxit del segon stage de Fortalesa Mental celebrat al CN Lleida durant les vacances de Setmana
Santa. Perquè en el tennis no tot són aspectes
físics els que s'han de treballar, el Club Natació
Lleida aposta per la part mental d'aquest esport
aplicada als entrenaments, en els quals han treballat la psicologia del tennis i l'adaptabilitat a situa-

cions adverses. Els jugadors s'han hagut d'enfrontar a raquetes diferents, de moltes mides i èpoques,
així com diferents tipus de pilotes i bots, i a dimensions de pista modificades de manera que suposessin un repte mental per ells, i saber on i com jugar.
S'ha treballat la part tàctica a base d'exercicis relacionats amb cops, colors, números i zones.

Antoni Carreño
guanya el
torneig de
veterans de
Platja d’Aro
Les instal·lacions del Club de Tennis d'Aro van
acollir el primer dels cinc tornejos internacionals de veterans ITF Sèniors que se celebren a Catalunya aquesta primavera amb
triomfs en una de les categoria, la de +75,
d’Antoni Carreño, del Club Tennis Balaguer. El
lleidatà ocupa la quarta plaça del rànquing
estatal de la categoria.

El CN Lleida acaba 8è en nois i 10è en noies i seguirà
a la Categoria Or del Campionat de Catalunya Aleví

