
Campiones d’Espanya
Aran i Ares Teixidó van triomfar al
Campionat d'Espanya Aleví amb el
títol de campiones de dobles i
el sots-campionat indivi-
dual aconseguit per l’Aran.
Les  jugadores del Club
Tennis Lleida i del Centre
de Tecnificació de la
Federació Catalana de
Tennis a Lleida van exhi-
bir, d’aquesta forma, un
gran nivell al torneig cele-
brat a principis de juliol a
l'Sportclub d'Alacant.
El títol de dobles, el van aixecar després
de derrotar a la final a les locals Pavlicic
i Garcerán per 6-1 i 6-4. 
Pel que fa a la final individual de l’Aran i

després d’un set per a cadascuna, la
igualtat fou la característica del terce-

ra mànega on petits detalls van
donar el triomf a la jugadora

local. Hi va haver un
moment decisiu amb 3-2
i avantatge de l'Aran, ja
que una restada guanya-
dora es va escapar per
centímetres i d'un possi-

ble 4-2 per a l'Aran es va
passar al 3-3. D'aquí al final,

igualtat màxima, però els jocs
van caure del costat de l'alacantina

fins al 6-3 definitiu. La final va ser pre-
senciada, entre d’altres, pel president
del CT Lleida, Jorge Culleré, i pel Director
Esportiu del club, Ramon Melé.
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Ares i Aran 

Teixidó guanyen el

títol aleví de dobles

i l’Aran fou finalista  

individual

A les portes de 
la final al Nike 
de Saragossa

Després de disputar el
Campionat d’Espanya,
Ares i Aran van parti-
cipar en la prova del
Circuit Nike que es va
celebrar a Saragossa.
Les dues van perdre en
tres ajustats sets a les
semifinals de la com-
petició.



Seguint les passes de Costa,
Segura, Navés, Àvila o Larrégola

El tennis 

lleidatà feia molts

anys que no 

aixecava un títol

de campió

d’Espanya

Albert 

Costa va ser

campió aleví de

dobles el 1987, i

d’individual infantil

el 1989

Anna Maria 

Segura va sumar

l’infantil (83), el

cadet (85) i el doble

absolut (88) 

Joan Ramon 

Navés va vèncer

l’infantil (83) i el cadet

(85), i Albert Larrégola,

el doble cadet

el 2002 

Neus Àvila va 

ser campiona 

aleví (83), cadet

(87) i júnior

(88-89)

π Com a jugadora del
CT Urgell, l’aragonesa Conchita
Martínez va guanyar els títols
aleví el 84 i infantil el 86 π



El xilè Méndez guanya el III Open
Internacional Ortopèdia Rubio 

El xilè Robinson Méndez, primer cap de
sèrie del torneig, es va impoar a Lhaj
Boukartacha a la final de la tercera
edició de l’Open Internacional
Ortopèdia Rubio de tennis amb cadira
de rodes que es va disputar del 18 al
21 de juliol al Club Tennis Urgell.
Méndez va superar el seu rival marro-
quí per 6-0 i 6-4 en un enfrontament
que va durar poc més d’una hora. La
final més disputada va ser la de con-
solació. José Coronado i Raúl Moreno
van disputar un partit trepidant que
finalment es va decantar del costat
del  català per 7-6, 6-7 i 6-1.
A la final de dobles, el triomf va ser per
Pérez i Chamizo, que van superar a la
final al xilè Méndez i el lleidatà Manel
Palau (6-3 i 7-6).
El torneig també va tenir protagonisme lleidatà al quadre individual amb Ubald Ratés, número 21 del rànquing
estatal, Manel Palau i Xavier Murillo . A la primera jornada Ubald Ratés va superar Manel Palau per 6-0 i 6-
2 i posteriorment va ser eliminat. Xavier Murillo va caure en el seu debut davant el tercer cap de sèrie, el
marroquí Boukartacha Lhaj (6-1 i 6-0).  



III Open Internacional Ortopèdia Rubio, al CT Urgell



El segon Open Solidari
del CN Lleida, tot un èxit

Els dies 28, 29 i 30 de juny es va a dur a terme a les
instal·lacions del CN Lleida el II Open Solidari CN
Lleida. L’esdeveniment va consistir en diverses acti-
vitats d’oci i esportives on tots els ingressos van
adreçats en benefici i suport de l’AECC de Lleida per
a les XIV Colònies que es realitzen a l’estiu a la Vall
d’Aran per a nens i nenes amb malalties oncològi-
ques, i que són gratuïtes per a tots els participants.
Entre les diferents activitats esportives que es van
fer, cal destacar, entre d’altres, tennis, pàdel,
esquaix, exhibició de rítmica, running, ciclyng i exhi-
bició de taekwondo. I entre les activitats d’oci: tea-
tre amb la companyia Talia, taller de maquillatge
infantil de Raffel Pages, taller de grafitti amb Sergio

Krudel i actuació del mag Óscar de la Torre.
El club va comptar amb la col·laboració d’unes 50
entitats lleidatanes, entre elles, la Representació
Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Tennis.
Van col·laborar mitjançant aportacions a “fila zero” i
també fent arribar regals i serveis de la seva empre-
sa per al gran sorteig final que es va a dur a terme
entre tots els participants. En total es van sortejar
uns 110 premis.
El recompte final va ser de 410 inscripcions, i es van
recaptar uns 4.500 euros. La fundació Barclays s’ha-
via tornat a comprometre a doblar fins a 3.000
euros la quantitat de les inscripcions, per la qual
cosa en total es van aconseguir uns 7.500 euros.



El segon Open Solidari del CN Lleida, un èxit



El CN Lleida corona Plans
i Ferrer al Català Sots-11

El CN Lleida va ser la seu del Campionat de
Catalunya Sots-11 del 8 al 14 de juliol.
A la categoria masculina, Jorge Plans es va endur el
títol després de disputar un torneig impecable, ven-
cent a les semifinals en un duríssim partit Xavi
Matas, i en una gran final davant Max Alcalà per 6-
1 i 6-3 que, per la seva part, es va desfer de Carlos
Salas en les semifinals. Amb aquest resultat, el
jugador del CE Laietà es proclama campió de
Catalunya per segon any consecutiu, ja que l’any
anterior havia estat Campió benjamí. 
Al quadre femení, Alejandra Ferrer del RCT
Barcelona-1899 va sortir vencedora a la final
davant Sandra Ginés del Reus Monterols per 6-2 i
6-2, aconseguint desfer-se en les semifinals de
Marta Torres i de Fiona Arrese, respectivament, en
dos igualats partits. Els tennistes lleidatans van

tenir el seu paper protagonista al torneig. Al quadre
femení, Claudia Borbón i Gemma Lladonosa van
caure a la tercera ronda, mentre que al quadre mas-
culí, el jugador que va arribar més lluny va ser Raül
Galiano que va caure als quarts de final. La resta de
participants van superar una ronda, casos com els
de Gerard Pascual, Joaquim Soriano i Dani Martínez.
També es va disputar la prova de dobles masculí, on
Oriol Bergadà i Jordi García es varen imposar a la
final a Dani Martínez i Paul Fanlo.
El president de la FCT, Joan Navarro, i el president de
la Representació de la FCT a Lleida, Ignasi García,
van ser presents a l’entrega de premis juntament
amb el president del CN Lleida, Pepito Talavera; el
president del CT Lleida, Jorge Culleré; el regidor
d’Esports de la Paeria, Txema Alonso, i els vocals de
tennis del CN Lleida, Anna Gómez i Joan Orobitg.



Borbón, finalista al TTK Castelló

El CT Lleida +40,
un any més a la

Categoria Or

L'equip de veterans +40 del CT Lleida conti-
nuaran un any més a la categoria Or del
Campionat de Catalunya per equips, en guan-
yar en primera ronda al Castelldefels per un
clar 5-0, assegurant-se la permanència a la
categoria. A la següent ronda no van poder
amb el potent RCT Barcelona, perdent per 4
partits a 1, essent en Ignasi Franco el guanya-
dor de l'únic punt lleidatà. La resta de l'expedi-
ció la van formar Nacho Fontova, Manel Pérez,
Sergio Rodriguez, Jordi Puigdevall i Jordi
Larrosa.

Clàudia Borbón es va quedar a les portes del títol benjamí del
TTK de Castelló celebrat a les pistes del CC Mediterrani. La ten-
nista del CN Lleida va jugar un gran torneig i tan sols va perdre
la final davant Lucía Linares, primera cap de sèrie del torneig,
per un doble 6-1. A les semifinals es va desfer de la campiona
de Catalunya Olga Aliaga per 6-3 i 7-5.





Àngels Lorenzo i Àngels Alegria, campiones

del Social de dobles femení del Sícoris Club

Gerard Villanueva,

campió del XXVIII

Torneo Ciudad

de Calahorra

Gerard Villanueva, jugador del CN Lleida,
es va proclamar campió de la XXVIII edi-
ció del Torneo Nacional Ciudad de
Calahorra després d'imposar-se al juga-
dor del CT Reus Monterols Germán
Anashkin pel resultat de 7-5 i 6-1.

Àngels Lorenzo i Àngels
Alegria es van procla-
mar campiones del
Torneig Social de dobles
femení del Sícoris Club
després de superar a la
final Inma Pelay i
Montse Ballart per 6-2,
2-6 i 6-2. 
El torneig va reunir deu
parelles dividides en dos
grups de cinc. Els dos
primers classificats de
cada grup van jugar les
semifinals creuades. 
Alegria-Lorenzo van
jugar contra la parella
C.López-Rocamora amb
victòria de les primeres
i Pelay-Ballart van
derrotar la dupla forma-
da per Pavlova-R.López.



Pep Canyadell fa doblet al
Circuit Juvenil del CN Lleida

Pep Canyadell (CT Urgell) va ser el tennista més des-
tacat de la prova del Circuit Juvenil d’Estiu celebrada
al CN Lleida en proclamar-se campió de dues cate-
gories. Canyadell va vèncer el quadre infantil en
derrotar a la final Àlvaro Barranco, i el cadet impo-
sant-se a Roger Lera.
El campió benjamí va ser Daniel Martínez (CN Lleida)
que va guanyar davant Alejandro Vicente i els vence-

dors alevíns, Marc Anelo (Mas Duran) i Irene Del Agua
(CT Urgell) en derrotar, Gerard Farré i Núria Pérez,
respectivament.  
Per la seva banda, Maria Teixidó va ser la campiona
infantil en superar Paula Lucía, i Yoli Pifarré (CT Urgell)
va ser la millor cadet en derrotar a la final  Janet
Pérez. Per últim, Laura Falceto es va imposar a Isabel
Fornies a la final júnior.



El CT Urgell ja coneix els campions

del seu Circuit Juvenil d’Estiu

El Club Tennis Urgell va acollir una
prova per duplicat del Circuit
Juvenil d’Estiu de la Federació
Catalana celebrada en primer lloc
del 8 al 12 de juliol i, després, del
25 al 29 del mateix mes. Les
dues amb competició benjamí,
aleví i infantil masculí.
Els vencedors dels quadres de
benjamí van ser Martín Slafer (CT

Urgell) que va derrotar Alejandro
Barranco (CT Lleida) per 6-2 i 6-
1, i Daniel Martínez (CN Lleida)
que, en la segona edició, es va
imposar al propi Slafer per 6-0 i
6-4.
A la categoria aleví els campions
van ser Gerard Farré (CT Urgell) al
superar Esteve Torrent (Sícoris)
per 7-5 i 6-1, i Gerard Villanueva

(CN Lleida) que va imposar-se a
la final a Gerard Farré per 4-6, 6-
2 i 6-0.
Per últim, al quadre infantil els
millors van resultar Albert Sentís
(CT Lleida) imposant-se a Llorenç
Lladonosa (CT Balaguer) per 6-2 i
6-3, i Pep Canyadell (CT Urgell)
que va batre a Joan Dalmau (CT
Urgell) per 6-3 i 6-1.



Torrent, Canyadell i Slafer guanyen

el Circuit d’Estiu del Sícoris Club
Pep Canyadell (CT Urgell), Martin Slafer (CT Urgell) i
Esteve Torrent (Sícoris Club) van ser els vencedors de
la prova del Circuit Juvenil d'Estiu que es va celebrar al
Sícoris Club de l’1 al 7 de juliol amb prop de 50 ten-
nistes. A la categoria benjamí masculí, Martin Slafer
es va fer amb la victòria després de guanyar a Gerard

Larrosa a la final per 6-2 i 6-0. A l’aleví masculí, la
final sicorista va caure de la banda d'Esteve Torrent,
que derrotava el seu company de club Raül Galiano
per 7-6 i 6-2. Per la seva banda, a la categoria infan-
til masculí, Pep Canyadell derrotava a la final Albert
Sentis per 6-3 i 6-2.



El tennis lleidatà, protagonista
al Circuit Juvenil d’Estiu

Els tennistes lleidatans estan sent protagonista en
les diferents proves del Circuit Juvenil d’Estiu en les
que prenen part.
Entre els resultats més destacats ressalten els títols
aconseguits per Alejandro Serret (CT Lleida) a
Figueres (infantil) i Torremirona (cadet), i el sumat per
Pep Canyadell (CT Urgell) a Torredembarra, torneig on
Carlos Ruiz (CT Lleida) i i Maria Teixidó (CT Lleida) van
ser finalistes. 

Per la seva banda, Sandra Azorín (Sícoris) va ser cam-
piona a Figueres, i Ares Llobera (CT Urgell) ho va ser
al celebrat al Reus Ploms on també va ser campió Pep
Canyadell. 
D’altra banda, Mireia Pérez (Sícoris) va ser finalista a
la prova celebrada al Reus Deportiu, mentre que Artur
Huellín (CN Lleida) va ser finalista a Calafell i Gerard
Villanueva (CN Lleida) va aixecar el títol a la categoria
d’aleví.  



La Lliga Interna de Base del
CT Lleida tanca l’onzena edició

La Lliga Interna de l’Escola de
Base del Club Tennis Lleida va
posar punt i final després d’un
més i mig de competició amb
la participació de 27 nois i
noies de l’escola. Un any més,
i ja en són onze, s’ha aconse-
guit el principal objectiu de la
Lliga que no és un altre que
introduir als més joves de l’es-
cola al difícil món de la com-
petició d’una forma totalment
lúdica.
Els nois i noies seguien jugant
la lliga, tant si guanyen com si
perden els seus partits, evi-
tant, així, la dura eliminació
per derrota que implica el joc
del tennis. 



Aran Teixidó, amb la Selección Española

Sub-12 per jugar la Nations Challenge

Óscar Manciñeiras,

finalista al Circuit

Absolut de la

Federació Catalana

Óscar Manciñeiras, del Club Tennis
Lleida, va ser finalista a la prova de
Cornella, del Circuit Absolut de la
Federació Catalana de tennis.
Després de superar quatre rondes, el
lleidatà va caure a la final davant David
Biosca per 6-4 i 6-1.

Aran Teixidó va ser una
de les tres integrants de
la Selección Española
Sub-12 que va prendre
part a la fase prèvia de la
Nations Challenge que
es va celebrar del 25 al
28 de juliol a Haren
(Holanda). La lleidatana
formava equip amb la
alacantina Irene
Garcerán i la gironina
Cristina Mayorova amb
Julia Carballal com a
capitana. Espanya va
quedar primera del seu
grup però en l’encreua-
ment amb Romania va
caure i es va quedar fora
de la fase final que s’ha-
via de celebrar a Ajaccio
(França). 



El Rànquing Social Rodi del
CT Lleida lliura els guardons

Al final de la temporada es va celebrar la festa final del
Rànquing Social Rodi 2013 al Club Tennis Lleida.
Durant la vetllada es van repartir els trofeus als cam-
pions de cada grup del rànquing. 
Cal destacar el triomf en la màxima categoria del

Manel Pérez, davant del doble campió provincial
Natxo Fontova. Tots els assistents van rebre una sèrie
d’obsequis oferts pel club i per la firma Rodi i també
van poder participar en un sorteig de regals cedits pel
patrocinador.  



El Rànquing Social Rodi del CT Lleida lliura els guardons



Paula Arcarons s’emporta la Fase

Catalana del Tennis i Cultura

Llobera, Giribet

i Barranco, a

l’Estatal Infantil

Els lleidatans Ares Llobera (CT Urgell), Néstor
Giribet (CT Barcino) i Álvaro Barranco (CT
Lleida) van participar al Campionat d’Espanya
Infantil - Manuel Alonso que es va celebrar al
Club Parayas de Santander. Llobera i Giribet
van superar la primera ronda i van caure a
segona davant caps de sèrie, mentre que
Barranco va caure al seu debut.

Paula Arcarons es va fer amb
el triomf a la Fase Catalana
del Tennis i Cultura. Després
de proclamar-se campiona a
la fase lleidatana celebrada a
les pistes del CT Lleida, Paula
va aconseguir la plaça que li
donava dret a disputar la fase
catalana que es va celebrar a
les pistes del CT Vilanova. La
seva rival, de nou, va ser
Claudia Borbón (CN Lleida), la
mateixa jugadora amb la qual
va jugar la final de la fase llei-
datana i a la que va derrotar
per 7-6 i 6-1.



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

http://twitter.com/walaesports
http://www.facebook.com/walaesports
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