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la Selecció apuNta alt



La seLecció LLeidatana briLLa a Madrid
es va iMposar en La trobada ceLebrada deL 2 aL 4 d’octubre  

Lleida va tornar a exhibir el seu bon nivell 
tennísitic i es va imposar en la trobada que 
va celebrar del 2 al 4 d’octubre amb la Fe-
deración de Tenis de Madrid. La Selecció va 
viatjar a Madrid amb els benjamins Víctor 
Almarza (Sícoris Club), Adrià Zaragoza (CT 
Urgell), Albert Pedrico (CN Lleida) i Guim 

Clavera (CT Lleida); els alevins de primer any 
Odei Garcia (Sícoris), Jan Rubio (CT Urgell) 
i Albert Mòdol i Ichiro Fontova, ambdós del 
CT Lleida; els alevins de segon any Gerard 
Pascual (CT Lleida), Paula Arcarons (Sícoris) 
i Daniel Martínez i Claudia Borbon, els dos 
del CN Lleida.



28-22 després de mig centenar de partits

En total es van disputar 50 partits en-
tre individuals i dobles, dels quals Llei-
da en va guanyar 28 per un total de 22 
de Madrid. 
Cal destacar que la selecció de Madrid 
compta amb jugadors de nivell, entre 
ells el nebot de Fernando Verdasco, 
amb la qual cosa el triomf deixa ben 
palès l’excel·lent nivell de la selecció 
lleidatana i la bona tasca que duen a 

terme els clubs lleidatans.
El programa es va encetar el divendres 
a la tarda amb partits individuals, i va 
seguir el dissabte al matí amb més du-
els individuals. 
A la tarda, els representants lleidatans 
van participar en una visita cultural pel 
centre de Madrid, mentre que els par-
tits es van reprendre el diumenge al 
matí amb els dobles.



  

En acabar, ambdues fe-
deracions van intercanviar 
plaques commemoratives i 
detalls tot valorant molt po-
sitivament aquesta trobada. 
Per part lleidatana, el cap 
de l’expedició, Ignasi García, 
president de la Representa-
ció Territorial a Lleida de la 
Federació Catalana de Ten-
nis, es va mostrar molt sa-
tisfet no només pel resultat 
esportiu obtingut, sinó tam-
bé pel “contingut social i de 
companyonia que comporten 

aquestes trobades” i “per 
l’enriquidora experiència que 
suposen”, tot agraint l’exqui-
sit tracte rebut per la Federa-
ción Madrileña. 

SELECCIÓ DES DE 2011
Aquesta trobada es va de-
senvolupar durant tres dies a 
les instal·lacions de la Fede-
ració Madrileña i servia per 
donar continuïtat al seguit de 
competicions i de jornades 
d’aquesta mena en què ha 
participat la Selecció Lleida-

tana durant els darrers anys. 
Així, el combinat lleidatà va  
debutar a Navarra al 2011, 
i posteriorment va visitar, al 
2012, Tarragona i va jugar la 
Copa Pirineus com a amfitri-
ona, mentre que al 2013 es 
va enfrontar a València i va 
viatjar a França a la Transpi-
rineus. La darrera experièn-
cia d’aqueta mena es va re-
alitzar l’any passat a Sevilla 
i el rival va ser una selecció 
de la Federación Andaluza 
de Tenis (FAT).

IgnasI garcía: 
“El projEctE DE la 
sElEccIó I aquEstEs 
sortIDEs suposEn 

una gran ExpErIèncIa    
pEr als nEns I nEnEs”

s



  

El Director Tècnic Provincial, 
Marc Ivan Rodríguez Nieto, 
que va ser el responsable de 
fer la convocatòria i de dirigir 
la Selecció, va estar acom-
panyat pel segon entrenador, 
Roger Lera. Alguns pares 
dels jugadors també van ser 
presents a Madrid.

Marc ivan rodríghez nieto 
i roger Lera, responsabLes 

esportius a Madrid





La seLecció va 
viatjar en ave 
a Madrid...va 
ser L’inici de 
L’aventura

s



els protagonistes

S albert mòdol   S



els protagonistes

S odei garcÍa   S



els protagonistes

S dani martínez   S



els protagonistes

S adriÀ zaragoza   S



els protagonistes

S claudia borbon   S



els protagonistes

S vÍctor almarza   S



els protagonistes

S ichiro fontova   S



els protagonistes

S albert pedrico   S



els protagonistes

S gerard pascual   S



els protagonistes

S guim clavera   S



S paula arcarons   S
els protagonistes



els protagonistes

S jan rubio   S



A bAndA de jugAr, l’expedició vA dedicAr unA tArdA A fer unA visitA culturAl A mAdrid





Bon amBient 
en el sopar de 

germanor entre 
tennistes, pares i 
els responsaBles 
de la Federació 

s



Dia DEL SOCi 

El CT Urgell va celebrar el primer cap de set-
mana d’octubre el Dia del Soci 2015, una 
activitat que aquest any es va ampliar a dues 
jornades i que va comptar amb la participa-
ció de molts socis, acompanyats de famili-
ars. En l’acte institucional es van reconéixer 
aquells socis i sòcies que van començar a 
formar part de l’entitat durant els anys 1973 

i 1975: Jordi Castelló, José Luis Rovira, José 
Luis Seoane, José Badia, José Antonio Domè-
nech, José María González, José Luis Calleja, 
Camilo Adell, Ramon Gabarrell, Maria Teresa 
Miralles i Maria Teresa Aniz. Com cada any, 
el Dia del Soci va tenir el seu vessant solidari 
en realitzar-se una recollida d’aliments que 
seran lliurats a la Fundació Arrels.

aL CT URGELL



FCT INFORMA S



El CT JunEda Ja Té Campions dEl soCial
salomé puig i marC mòniCo vEnCEn En Els quadrEs individuals

El CT Juneda va celebrar el mes passat el 
seu torneig social de tennis i pàdel. 
Pel que fa als resultats de tennis, en 
dobles mixtes el títol va ser per a Car-
les Gelonch i Anna Quer, mentre que els 
subcampions van ser 
Miquel Torrent i Ag-
nés Torrent; en do-
bles femenins, Salo-
mé Puig i Pilar Palau 
es van adjudicar el 
triomf davant d’Ag-
nés Torrent i Anna 
Pont; en dobles mas-
culins, la victòria va 
correspondre a Carles 
Gelonch i Miquel Tor-
rent, mentre que Josep i Oriol Masbernat 
van ser els subcampions.
Passant als individuals, Salomé Puig va 
ser la triomfadora en l’apartat femení, 
amb Pilar Palau com a subcampiona, 
mentre que en la categoria masculina el 
títol va ser per a Marc Mònico, amb Mi-
quel Torrent com a subcampió.

El TornEig 
També va TEnir 
CompETiCions      

dE doblEs 

s



CT juneda S



CT juneda S



Mequinensa, 
a ritMe de triples

El passat mes de setembre es 
va celebrar la XI edició de Tri-
ples de Tenis Festes de Mequi-
nensa. El torneig es va desen-
volupar sota una intensa calor 
amb una participació total de 
30 persones, 8 tripletes en una 
sola categoria tant mixtes com 
masculí i femení. Es va fer un 
quadre del qual els guanyadors 
passaven al quadre final i els 
perdedors al quadre de conso-
lació.
La final de consolació la van dispu-
tar la Penya Kurkons+Agregada 
contra Mas vist mai l’ou 2, gua-
nyant aquests darrers, amb la 
qual cosa es van endur com a 
premi un lot. La final absoluta la 
van jugar les penyes No Estem 
D’Acord i Kurkons 2, i la victòria 
va correspondre als primers, en-
duent-se també un lot i un per-
nil, mentre que els segons clas-
sificats es van emportar un lot.
Cal destacar que el torneig es 
va disputar amb molt bon am-
bient i una notable participació, 
sent un dels primers actes de 
les festes de la Santa 2015 de 
Mequinensa.



Mequinensa S



Ares Teixidó, plATA A l’esTATAl

Ares Teixidó es va proclamar subcampiona 
d’Espanya de tennis amb Catalunya en per-
dre la final de l’Estatal Autonòmic celebrada 
a l’Acadèmia de Tennis Juan Carlos Ferrero 
de Villena. Catalunya, entrenada per Miqui 
Moreno, va perdre per 2-0 davant València 
en dos duels que es van decidir al tie break. 
La tennista del CT Lleida i becada per la FCT, 
que anava de cap de sèrie número 1, va tenir 
pilota de partit davant Tea Pavlicic, número 
1 espanyola de la categoria, però va acabar 
perdent per 6-1, 4-6 i 6-7. En el primer par-
tit, la catalana Cristina Mayorova va caure en 

tres sets davant Irene Garcerán. En el seu 
camí cap a la final, Catalunya s’havia desfet 
de la Rioja (2-0), Canàries (2-1) i Aragó (2-1) 
a les semifinals. 
MàsTERs RAFA NAdAL
La gran baixa per aquest torneig va ser l’Aran 
Teixidó, que anava de cap de sèrie número 1 
però que no va poder jugar a causa d’una in-
oportuna lesió d’esquena que ja li va impedir 
rendir a un bon nivell al Masters Rafa Nadal. 
En aquest torneig, Ares Teixidó va perdre a 
les semifinals davant la balear Isabel Adrover 
(número 2) per 6-3 i 6-3.  

lA lleidATAnA vA    
ser subcAmpionA 
Amb cATAlunyA, 
enTrenAdA per 
miqui moreno

s



El MEMorial raMon Maria SErrEt dE FrontEnniS 
aplEga 40 parEllES a MollEruSSa

La cinquena edició de Memorial Ramon Maria 
Serret de Frontenis va resultar un èxit en tots 
els aspectes, tant d’organització i de participa-
ció com pel nivell dels jugadors i pel nombrós 
públic que va seguir els partits.
La competició es va celebrar simultàniament 
als frontons de Mollerussa, del Club de Tennis 
i del Poal, on es van disputar els quarts de 
final, les semifinals i la final. Els participants, 
entre els que hi havia algunes de les millors 
parelles del rànquing català, van ser dividits en 
dos categories: la sènior, amb 30 parelles, i la 
de veterans, amb 10 parelles. 
El torneig va tenir com a guanyadors en la ca-

tegoria sènior la parella de Terrassa formada 
per Dalmases-Martínez, que van derrotar a la 
final a la parella de l’Hospitalet formada per 
Cuesta-Mendoza per un resultat de 16-9. Pel 
que fa a la categoria de veterans, els vence-
dors van ser López-López que es van imposar 
a final a la parella d’Abrera formada per Cabe-
llo-Miguel per un ajustat 21-20.
El torneig va comptar amb la presència del re-
gidor d’Esports de l’Ajuntament de Mollerussa, 
l’alcaldessa del Palau d’Anglesola, el president 
de Club Frontennis, Jordi Aixalà, i l’alcalde de 
Mollerussa. A l’entrega de trofeus també hi van 
assistir els fills de Serret, Ricard i Maria.
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