
Ares i Aran Teixidó,
protagonistes al Català Sub-11

La lleidatana Ares Teixidó es va proclamar cam-
piona de Catalunya Sub-11 després de derrotar la
seva germana Aran a la final que es va celebrar a
les instal·lacions del Club Tennis Lleida per un
ajustat 6-1, 4-6 i 6-3. Les dues germanes, inte-
grants del Centre de Tecnificació a Lleida de la
FCT i jugadores del CT Lleida, van ratificar el seu
bon nivell i domini en el tennis català de la cate-
goria.  
A la categoria masculina el campió va ser Eduard
Coronado, del RCT Barcelona-1899, que es va
imposar a la final a David Puigdemasa, del CT
Sant Cugat, per un clar 6-0 i 6-1.
Els altres representants lleidatans al torneig, que
van perdre en el seu primer partit, van ser Gerard
Farré (CT Urgell), Raül Galiano (Sícoris), Esteve
Torrent (Sícoris), Gerard Villanueva (CN Lleida),
Maria Bonet (CT Balaguer), Irene Del Agua (CT
Urgell) i Gemma Lladonosa (CT Balaguer).  
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Campionat de Catalunya Sub-11

L’acte de lliurament de trofeus va comptar amb la
presència del president del Club Tennis Lleida, Jorge
Culleré, i de dos dels components de la junta directi-
va de la Representació Territorial a Lleida de la
Federació Catalana de Tennis, Josep Maria Ezquer

(Club Tennis Mollerussa) i Jacqueline Sánchez (Club
Tennis Balaguer). També hi van ser presents, entre
d’altres, el Director Tècnic Provincial de la FCT a
Lleida, Carlos Coll, i el tècnic de la FCT, Miquel
Moreno.



Bassols i Roura triomfen al
Català Sub-13 del CT Urgell

El CT Urgell va acollir amb èxit del 2
al 7 de juliol el Campionat de
Catalunya Sub-13 que va coronar
com a campions Marina Bassols
(RCT Barcelona 1899) i Marc Roura
(La Salut) i que va comptar amb la
presència de 17 lleidatans.  Bassols,
cap de sèrie número 5, va aconse-
guir el títol en superar la tercera
favorita Esther López (CT Sabadell)
per 6-2 i 6-2. Al quadre masculí, el
jugador de La Salut i cap de sèrie
número 1, Marc Roura, va derrotar a
la final el barceloní i cap de sèrie n. 4,
Gonzalo García-Nieto (7-5 i 7-6). El
lliurament de trofeus va estar presi-
dit pel Representant Territorial a
Lleida de la Federació Catalana de
Tennis, Ignasi García. 
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Campionat de Catalunya Sub-13

Pel que fa a la participació lleidatana en els quadres
individuals en categoria femenina hi van prendre part
Laura Manciñeiras (CT Lleida), Mireia Pérez (Sícoris),
Yolanda Pifarré (CT Urgell), Sandra Azorín (Sícoris),
Ana Ruiz (CT Lleida), Maria Teixidó (CT Lleida) i Ares
Llobera (CT Urgell). Aquestes dues últimes van supe-
rar una ronda. A la categoria masculina, el més des-

tacat va ser Álvaro Barranco, del CT Lleida, que va
completar un gran torneig i va perdre en dos sets a
les semifinals davant qui acabaria sent el campió,
Marc Roura. Darrera seu van destacar Néstor Giribet
(CN Lleida), que va caure als quarts de final, i Pep
Canyadell (CT Urgell) i Alejandro Serret (CT Lleida),
que van superar dues rondes. 



Campionat de Catalunya Sub-13

Per la seva banda, Llorenç Lladonosa (CT Balaguer)
va passar una ronda i la resta van caure en el seu
debut: Albert Sentís (CT Lleida), Álex Alfageme (CT
Lleida), Víctor Baraldés (CT Lleida), Icar Caselles (CT
Balaguer) i Víctor Cristóbal (CN Lleida).  Pel que fa a
la final de dobles femenina, la parella del CE
Sánchez-Casal formada per River Hart i Laura López

es va proclamar campiona en derrotar per 0-6, 6-4
i 10-5 a la parella, cap de sèrie 1, formada per Marina
Bassols, RCT Barcelona 1899, i Anna Bulló, CT La
Salut. La final de dobles masculina se la van adjudi-
car García-Nieto, RCT Barcelona 1899, i Pol Martín,
CT Barcino, per un doble 6-3 davant la parella cap de
sèrie 1, formada per Marc Roura i Oriol Luis.



El CN Lleida participa al
Torneo Ciudad de Calahorra

El CN Lleida va participar a la XXVII edició del Torneo
Nacional Ciudad de Calahorra que es va celebrar del
30 de juny al 7 de juliol i que va reunir tennistes de
les categories aleví, cadet, infantil i absolut. 
Per part del club lleidatà hi van participar 20 tennis-
tes i dos monitors que, durant vuit dies, van partici-
par en un torneig que combina l’esport –es juga par-

tits i es realitzen entrenaments diaris– amb la con-
vivència amb joves de clubs de Madrid, Màlaga,
Saragossa, País Basc i entre d’altres indrets de l’es-
tat espanyol. 
Pel que fa al pla esportiu, Ivan Solans es va procla-
mar campió de la categoria infantil, una categoria en
la qual Aureli Cortada va caure a les semifinals.
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El Sícoris acull una prova
del Circuit Juvenil d’Estiu  

El Sicoris Club va acollir amb èxit a principis del mes
de juliol una de les proves puntuables per al Circuit
Juvenil d'Estiu amb quatre quadres: aleví masculí,
infantil masculí, cadet masculí i cadet femení.
A la categoria aleví masculí, la victòria va ser per a
Pau Isern que va derrotar a la final Natxo Fontova
per un ajustat 6-3, 6-7 i 7-6. 

A la categoria infantil masculí, Roger Lera es va
imposar a Edu Fontanellas per 6-1 i 6-1. 
Al quadre de cadet masculí, Roger Lera va repetir
victòria en imposar-se, aquest cop, a Nil Llopis per
3-6, 7-5 i 6-0 i, finalment, a la categoria de cadet
femení, Ainhoa Dueñas es va desfer a la final d’Ana
Abascal per 6-3 i 6-4.
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El Circuit Juvenil d’Estiu del
CT Urgell ja coneix els campions 

Des de l’11 al 15 de juliol el CT Urgell va acollir una altra de les proves
del Circuit Juvenil d'Estiu. Benjamins, alevins, infantils, cadets i júniors,
tant masculins com femenins, i procedents de diveres províncies, van
disputar el torneig. El CT Urgell, amb 4 campions i 4 subcampions va
liderar els triomfs seguit del CT Lleida (2 campions), tennistes de la
Federació aragonesa procedents de Saragossa (1 campió i 1 subcam-
pió), i del CN Lleida (dos subcampions).
A benjamí masculí Aleix Gaya (CT Urgell) va derrotar Joaquim Soriano
(CT Urgell); a l’aleví masculí Óscar Guiral (Saragossa) va imposar-se a
Marc Pascual (CN Lleida) i a l’infantil femení Maria Teixidó (CT Lleida) va
guanyar Ana Abascal (CT Urgell).
Per la seva banda a l’infantil masculí, Álvaro Barranco (CT Lleida) va
derrotar Néstor Giribet (CN Lleida); al cadet masculí, Nil Llopis (CT
Urgell) va vèncer Arnau Balcells (CT Urgell); al júnior femení, Mila
Milanovic (CT Urgell) va superar Elvira López (Saragossa) i a júnior mas-
culí Aleix Bergés (CT Urgell) va guanyar Guillem Secanell (CT Urgell).
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Bon paper del Sícoris al Circuit
Juvenil d’Estiu de Torredembarra

El Sícoris Club va cloure la
seva participació al Circuit
Juvenil d'Estiu de la Federació
Catalana de Tennis que es va
celebrar recentment a les
instal·lacions de la UD
Torredembarra amb un
notable èxit en aconseguir
els seus tenistes disputar
una final i dues semifinals.
Mireia Pérez Aynés va quedar
segona en la categoria aleví
femenina en perdre la final
amb la cap de sèrie número
1, Júlia Aliseda, del CT
Tarragona. 
La Mireia va haver d'eliminar
la tennista Núria Salvat
(Reus Monterols), Mireia
Barfull (CT Vic) i la cap de
sèrie número 3, Andrea
Gàmez (CT Cunit), abans
d'enfrontar-se a Aliseda.
Per la seva part, Pau Isern
Rosa va disputar la semifinal
de la categoria aleví masculí
al cap de sèrie número 3 del
torneig, Adrià Fochs Díaz
(Reus Monterols),  que li va
barrar el pas per disputar la
final. Abans, en Pau havia eli-
minat Jesús González Poveda
(CT Tarragona) i Arnau
Codinachs Ureña (CT Vic).
A la categoria benjamí, la
Paula Arcarons Molina no va
poder disputar la final en
caure eliminada davant la
número 1, Carme Ibáñez
Navarro (CT Cunit). 
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Albert Costa, nou Director

Esportiu de la RFET

Albert Costa va ser presentat ofi-
cialment com a nou director
esportiu de la Reial Federació
Espanyola de Tennis el passat 16
de juliol. El lleidatà, campió de
Roland Garros com a jugador i de la
Copa Davis com a tennista i capi-
tà, era coordinador de les
Seleccions Mapfre. L'acte va tenir
lloc al Reial Club de Tennis
Barcelona 1899.
El president de la RFET, José Luis
Escañuela, va donar la benvinguda
al nou responsable esportiu de
l'organització, després de recordar
que el seu temps en la presidència
ha anat sempre lligat a la figura
d'Albert Costa. 
Escañuela va remarcar la impor-
tància i emoció que va suposar la
final de la Copa Davis de Barcelona
de 2009, contra la República
Txeca, en la qual Costa ja era capi-
tà de l'equip i ha posat èmfasi en la
humilitat i capacitat de treball del
nou director esportiu.
Costa va analitzar l'excel·lent
situació que viu actualment el ten-
nis espanyol i va desgranar la que
serà la seva funció a partir d'ara,
que comprèn la coordinació de tot
l'esport de la raqueta des del perí-
ode formatiu fins als tennistes
professionals. A més va anunciar la
creació d'un comitè en el qual es
reuniran la major part dels esta-
ments del tennis nacional, com
jugadors, exjugadors, àrbitres o
entrenadors i que servirà per donar
una imatge completa de l'esport. 
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El madrileny Daniel Caverzaschi es va proclamar
campió de la segonda edició del Lleida Open
Internacional Ortopèdia Rubio de tennis amb cadira
de rodes que es va celebrar entre els dies 19 i 22 de
juliol a les pistes del Club Tennis Urgell. 
Cal destacar que al campionat hi van participar 14
jugadors masculins, tots agrupats en una sola cate-

goria i en el quadre de consolació. De Lleida hi van
prendre part dos tennistes del CT Urgell: Manel
Palau i Xavier Murillo. 
Aquest últim es va proclamar subcampió del quadre
de dobles, formant parella amb C. Anker. La final la
van perdre davant la parella integrada per Chamizo i
Pérez.
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II Open Internacional Ortopèdia Rubio

El madrileny i primer cap de
sèrie Daniel Caverzaschi (1)
va superar a la final del
quadre individual el també
madrileny Rubén Pérez (2)
pel resultat de 6-2 i 0-6 i
7-5. La final va respondre  a
les expectatives creades al
llarg dels quatre dies de
competició, en els que es
va poder veure grans par-
tits de tennis que van ser
seguits per un nombrós
públic. Per al jove jugador
de 18 anys Daniel
Caverzaschi és el cinquè
títol absolut en el circuït
mundial ITF, essent un dels
dos jugadors espanyols que
participarà als propers Jocs
Paralímpics de Londres.
També es va celebrar la
final de consolació, on l'a-
ragonès Miguel Tena va
superar José Coronado (6-
4 i 6-1).Daniel Caverzaschi 

Xavier Murillo Manel Palau



II Open Internacional Ortopèdia Rubio

Aquest any amb l'ajuda de les Institucions, la
Federació i dels patrocinadors i col·laboradors, el CT
Urgell ha organitzat per desè any l’Open Lleida de
tennis amb cadira de rodes, essent per segon any
consecutiu una prova oficial dins la categoria Futures
del calendari internacional. El Lleida Open Ortopèdia
Rubio ha estat el sisè dels nou tornejos internacio-

nals previstos aquest 2012 a Espanya, puntuables
per al circuit mundial ITF de l'especialitat. S'ha repar-
tit 2.500€ en premis entre totes les categories.
S'obre un nou repte per a la següent edició, aconse-
guir que la III edició del torneig incrementi la dotació
en premis, i passi de ser una prova internacional de
categoria futures, a categoria ITF3.

L'acte de lliurament de premis va
comptar amb la presència del res-
ponsable de l'àrea esportiva del CT
Urgell i membre de la junta de la
FCT a Lleida, Toni Planas; la regido-
ra de la Paeria, Montse Mínguez; el
representant de la Secretaria
General d’Esports de la Generalitat,
Quim Perisé; el propietari de l'em-
presa patrocinadora, Juan Antonio
Rubio, el seleccionador nacional de
tennis amb cadira de rodes, David
Sanz; el jugador lleidatà i alma
mater del torneig, Manel Palau, i el
Director Tècnic de la competició,
Sixto Riasol.



Mequinensa viu la VIII edició
de la Marató de dobles

El passat 14 es va celebrar a Mequinensa la VIII
Marató de dobles en categories femenina, masculina
i mixta amb la participació de 23 parelles: 9 en la
modalitat masculina, 9 en la mixta i 5 en la femeni-
na. 
Aquest any la novetat va ser la participació de joves
promeses de l'escola de tennis que van jugar al cos-

tat d'un adult. Els participants van ser: Xavier Aguilar
(12 anys), Marc Oliver (11) i Claudia Borbón (9), que
va arribar a la final de dobles mixtos.
Com és habitual en les maratons de tennis de
Mequinensa, el torneig es va disputar a temps corre-
gut de 15 minuts, les semifinals, a 19 i les finals ,a 25
o un set.
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Marató de Dobles a Mequinensa
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Després de les finals es va fer un sopar que va acabar
amb el lliurament de trofeus. Els guanyadors d'aques-
ta edició van ser en categoria femenina Pili Caro i
Carla Godia, que van guanyar a la final Lorena Nogués
i Elsa Garcia.
A la categoria mixta els vencedors van ser Carla Gòdia
i Josep Maria Valls que van derrotar Claudia Borbón i
Iñaki Esteve i en categoria masculina els campions van
ser Álvaro Alguero i Francisco Mir, que van imposar-se
a José Gros i Miguel A. Aguilar. També es va lliurar un
trofeu al jugador més veterà del torneig, Francisco
Rodríguez i al més jove, Claudia Borbón.
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