
La Selecció Lleidatana
davant un nou repte

La Selecció Lleidatana de Tennis torna a l'acció amb
un nou i important repte. Després de debutar a
Navarra el 2011, visitar Tarragona i jugar la
Copa Pirineus com a amfitriona el 2012,
aquest cap de setmana viurà la seva
gran cita de 2013 amb un Torneig-
Intercanvi amb la Selecció de la
Comunitat Valenciana, una de les
més poderoses de l'Estat espanyol
i que multiplica per deu el número
de clubs lleidatans (Lleida en té 16 i
València 155).
La competició es farà els dies 21, 22 i
23 de juny i tindrà com a escenari el CT
Sueca (sud de València) amb els nois i noies
escollits de les categories aleví i infantil, que repre-

sentaran a clubs com el CT Lleida, CT Urgell, Sícoris
Club, CN Lleida, CT Balaguer, Mas Duran de Cervera

i CT Barcino.
Els tennistes seleccionats per a la selec-

ció masculina són els alevins Gerard
Villanueva (CN Lleida), Marc Anelo
(Mas Duran Cervera) i Esteve Torrent
(Sícoris); i els infantils Néstor Giribet
(CT Barcino), Pep Canyadell (CT
Urgell) i Álvaro Barranco (CT Lleida).
Pel que fa a la selecció femenina, les

seves integrants són les alevines Ares
i Aran Teixidó (CT Lleida) i Maria Bonet

(CT Balaguer) i les tennistes infantils, Ares
Llobera (CT Urgell), Maria Teixidó (CT Lleida) i

Sandra Azorín (Sícoris).

S’enfrontarà a 

la potent Selecció
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Valenciana aquest
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Les institucions animen i
desitgen sort a la Selecció
Durant entrenament oficial de la selecció
celebrat a les pistes de la Representació
Territorial a Lleida de la FCT a la
Caparrella, es va fer un petit acte proto-
colari d'entrega dels equipatges en el qual
hi van ser convidats el Cap de Relacions
Interdepartamentals de la Diputació,
Antoni Fo; el regidor de la Paeria, Txema
Alonso, i el nou Representant Territorial
d'Esports de la Generalitat, Josep Ramon
Solsona que van animar i donar sort a la
Selecció. Tots ells van acompanyar el
president de la Representació
Territorial a Lleida de la FCT,
Ignasi García i el Director
Tècnic Provincial, Miqui
Moreno, encarregat
de fer la convo-
catòria i màxim
responsable esportiu
de la Selecció.

Ignasi García va 

rebre a les

instal·lacions de la

Caparrella a Solsona,

Alonso i Fo



Gaudir i donar bona imatge,
reptes d’un equip competitiu

Miqui Moreno va dirigir-se als nois dient-los que
estaven a la selecció per mèrits propis i els va recal-
car la importància de “viure i gaudir de l’experiència
com un equip i donar una bona imatge com a
esportistes”.
Ignasi García va agafar el relleu, va felicitar els nois i
nois per la seva convocatòria i va destacar el “nivell
competitiu dels tennistes de casa nostra, una
mostra del bon treball que s'està fent als clubs”.

També va apuntar el repte esportiu que suposa
enfrontar-se a una selecció del nivell i potencial de la
valenciana i va donar les gràcies a les institucions, els
patrocinadors i pares de jugadors per fer possible el
projecte de Selecció de la FCT a Lleida.
Antoni Fo, en nom dels tres representants de les
institucions, va desitjar sort als tennistes i els va dir
que se sentissin orgullosos de poder representar l'e-
sport lleidatà.



Néstor Giribet, campió de
Catalunya infantil de dobles

Els tennistes de Lleida van firmar un bon
Campionat de Catalunya infantil. Néstor Giribet
es va proclamar el passat cap de setmana cam-
pió en la modalitat de dobles formant parella amb
Nilo Duarte, del CT la Salut.   Els campions es van
imposar el dissabte per la tarda a la parella for-
mada per Pol Martín i Gonzalo García, del Centre
de Tecnificació de la FCT, per 7-5, 6-7 i 10-6 a la
competida final celebrada al Centre Internacional
de Cornellà.
Amb aquesta victòria, el lleidatà es treu l'espina
de la derrota a quarts de final del quadre indivi-
dual i es rearma la moral de cara al Campionat
d'Espanya Infantil - Trofeu Manuel Alonso, que es
farà la segona setmana de juliol a Santander, on
jugarà els dobles -amb Duarte- i l'individual.
Al Nacional hi haurà dos representants més del
tennis lleidatà que van aconseguir la classificació
després d'una brillant actuació al campionat de
Catalunya, quedant-se a les portes de les res-
pectives finals, perdent a les semifinals. Es trac-
ta de l'Ares Llobera (CT Urgell) i l'Álvaro Barranco
(CT Lleida) –que es va derrotar Giribet–, que
també seran presents a Santander.

Ares Llobera i

Álvaro Barranco,

semifinalistes al

Català, també

jugaran l’Estatal

Infantil





El camí cap al IV Màsters
Provincial Wala, a l’equador

Us oferim les classificacions de cara al IV Màsters Provincial Wala que es farà al mes de desembre al CN Lleida
amb els vuit millors de cada categoria. El Camí al Màsters és a l’equador a falta sumar-hi encara els punts dels
tornejos Aniversari, Open Sícoris i Open Pla d’Urgell.

CAL TENIR EL COMPTE

• Només els jugadors amb llicència d’un club de la província de Lleida es poden classificar per al Màster
• Els jugadors que hagin participat en alguna proba amb llicència en tràmit, no sumaran els punts

• Els jugadors que siguin WO injustificat perdran el dret de sumar els punts de la ronda on han perdut
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Si vols rebre el TOT TENNIS gratis envia un e-mail a premsa.lleida@fctennis.cat
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El Club Tennis Bellpuig tanca
amb èxit el seu segon Social 

El Club Tennis Bellpuig va
acollir el passat 8 de juny
les finals de la segona edi-
ció del seu Campionat
Provincial.
El president del CT
Bellpuig, Ramon Guim, va
agrair el suport de la
Representació Territorial a
Lleida de la FCT, de la
Cadena de Supermercat
Dia de Bellpuig, de la
Botiga d'Esports de
Tecnificació i del propi
Club Tennis Bellpuig; i molt
especialment va agrair als
participants el seu com-
promís i bones maneres.
A la final del Grup B, Pepe
Capdevila es va imposar a
Jaume Massana per 6-4 i
6-1, mentre que a la final
del Grup A Eduard Sàez va
derrotar per 2-6, 6-3 i 6-
4 a Joan Mateu Lozano.



El segon Social del Club Tennis Bellpuig, un èxit



Alejandro Serret, brillant
finalista del Circuit Juvenil 

Ubald Miret, sotscampió de dobles a Oviedo

Els cap de setmana del 8 i 9 de juny, Alejandro Serret es
va quedar a les portes d’aixecar el títol de campió del
Circuit Juvenil d’Hivern que es va jugar durant el mes de
maig a Cornellà.
En les primeres rondes es va desfer amb certa claredat de
jugadors com Ton Merino, Ignasi Forcano, cap de sèrie
número 10, Arnau Brossa, cap de sèrie número 14. Cap
d’ells va ser capaç de poder fer-li més de quatre jocs.
A semifinals, tot i perdre el primer set davant Jordi
Blanchar per 6-4, el jugador del Club Tennis Lleida va tor-
nar a imposar el seu ritme de joc, superior al del seu rival,
i va acabar guanyant per un doble 6-1.
A la final, l’esperava Roger Romero, el mateix rival del
Circuit Juvenil de Vall d’Hebron del mes de març. En aque-
lla ocasió, Romero va guanyar per 6-3 i 6-2, però a la final
de Cornellà, Alejandro Serret, un any menys que el seu
rival, no li va posar les coses gens fàcils en un primer set
que es podia decantar per qualsevol dels dos i on el tie
break va donar el primer set a Romero 7-6.
Tot i perdre el primer set, Serret no va deixar de lluitar en
un segon set on també va tenir les seves opcions, però
que va acabar cedint per un ajustat 7-5.

El lleidatà Ubald Miret es va proclamar
recentment sotscampió en la modalitat
de dobles del Torneo Ciudad de Oviedo. El
tennista del CT Urgell, que també entrena
al grup de cadira de rodes a les
instal·lacions de la FCT Lleida a la
Caparrella, formava parella amb Álvaro
Illobre i va caure derrotat davant la pare-
lla Guti-Rodríguez en tres sets per 2-6,
6-0 i 10-5. Malgrat el regust agredolç de
la derrota a la final, el lleidatà va firmar un
excel·lent torneig i va ratificar la trajectò-
ria ascendent que porta.



El tennis, amb la festa del 
Dia Mundial del Medi Ambient

Lleida es va sumar per desè any consecutiu a la celebra-
ció del Dia Mundial del Medi Ambient amb l’organització
de diverses activitats al Parc de la Mitjana, entre elles el
tennis, que va comptar amb la col·laboració de la
Representació Territorial a Lleida de la FCT.  
L’alcaldessa accidental, Marta Camps, acompanyada del
regidor de Medi Ambient i Horta, Josep Barberà, va visi-
tar el parc i en el marc d’aquesta commemoració va fer
balanç dels visitants que ha rebut en l’últim any. Camps
va indicar que prop de 24.900 persones han passat per
aquest espai, des del mes de juliol fins al juny d’enguany,
en les diferents activitats que s’hi han programat o per
lliure, ja sigui per oci o per fer-hi esport. 
El Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora
cada any el dia 5 de juny, és una proposta de les Nacions
Unides per estimular la conscienciació mediambiental a
escala mundial i per promoure l’acció política en matèria
de sostenibilitat. 



http://twitter.com/walaesports

http://www.facebook.com/walaesports

Wala t’ofereix
Consell professional
Tallers especialitzats
Primeres marques
Aparcament
Benefis Club Wala

Antiga N-II a 1Km de Lleida direcció Saragossa

www.wala.cat
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