
Lleida torna a ser capital
del tennis europeu femení 

Lleida tornarà a ser per uns dies l'epicentre del ten-
nis femení europeu amb motiu de la celebració els
propers 20, 21 i 22 de setembre de 2013 de la
Fase Final de la XLII (42ena) edició de la
Copa de la Reina-Campionat d'Europa
Sots-18 de Seleccions Femenines. 
En aquesta ocasió, els equips par-
ticipants són: Gran Bretanya,
Hongria, Itàlia, Romania, Suècia,
Croàcia, Rússia i la República
d'Eslovàquia. Aquest últim és el
vigent campió i defensarà la seva
corona a partir de divendres a Lleida.
Espanya, que va ser campiona el 2003
i finalista l'any 2011 al CT Urgell, no serà
present en aquesta fase final després d'haver
estat eliminada en una de les fases zonals cele-
brades aquest estiu davant Itàlia.

Aquest dilluns s'ha celebrat la presentació oficial, en
un acte presidit simbòlicament per la majestuosa

copa-trofeu original que, un cop restaurada per
la FCT a Lleida, porta inscrits tots els cam-

pions i torna a ser l'emblema del
torneig. 

A la presentació hi van ser presents
el president del CT Lleida, Jorge
Culleré; el president de la
Representació Territorial a Lleida de
la FCT, Ignasi García; el regidor

d'Esports de la Paeria, Txema
Alonso; el representant d'Esports de

la SGE, Josep Solsona, el vice-president
de la Diputació, Miquel Padilla; el repre-

sentant del Grup Municipal de CiU a la Paeria,
Paco Cerdà i el director del torneig, Ramon Melé, i el
director tècnic de la FCT a Lleida, Miqui Moreno.
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Veure les futures estrelles de la WTA

en directe i amb entrada gratuïta

La disputa del torneig ha per-
mès i permet als aficionats llei-
datans al tennis veure en
directe i de forma gratuïta a
moltes de les tennistes que
han esdevingut al cap de dos o
tres anys jugadores de nivell a
la WTA o, en alguns casos,
estrelles del circuit com Amelie
Mauresmo o Maria Sharapova,
entre d'altres. De fet, moltes
de les tennistes europees que a
dia d'avui estan jugant al
Circuit WTA han jugat, en un
moment o altre, amb la seva
selecció nacional aquest cam-
pionat d'Europa sots-18. 

Lleida, seu fixa 
des de fa 26 anys

Lleida és la seu fixa de l'Estat
espanyol d'aquesta competició
i porta, amb aquesta, 26 edi-
cions. Fins ara anava alternant
una Fase Zonal (classificatòria
amb quatre equips) amb una
Fase Final, aspecte que va can-
viar el 2011 i que fa que la cap-
ital del Segrià aculli només la
Fase Final que corona les cam-
piones d'Europa cada dos tem-
porades amb seu rotatòria
entre CT Lleida, Sícoris Club i
CT Urgell i que s’organitza sota
la coordinació de la
Representació Territorial a
Lleida de la Federació Catalana
de Tennis.

La croata Ana Konjuh, campiona del US Open i Austràlia

Júnior amb només 15 anys, una de les grans atraccions

Entre les tennistes que jugaran aquest cap de setmana a Lleida destaca,
entre d'altres, la número 1 de l'equip croat, Ana Konjuh, que és la número
278 de la classificació WTA i la vigent campiona de l'Open d'Austràlia
Júnior i fa unes setmanes del US Open Júnior amb només 15 anys.





El CT Lleida domina el seu
Circuit Juvenil d’Estiu

El passat divendres 6 de setembre es van jugar les
finals del Circuit Juvenil d'Estiu del Club Tennis
Lleida. Els jugadors del club amfitrió van ser
protagonistes en jugar cinc de les sis
finals que es van celebrar i aconseguint
el títol de campió en quatre.
En la categoria benjamí masculí,
Alejandro Vicente va derrotar Daniel
Martínez per 6-7, 6-3 (7-1). 
Anna Trilla també es va alçar amb el
títol després d'una final ajustada en la
que es va imposar per 6-3, 4-6 i 6-4 a
Claudia Borbón.
En categoria aleví masculí, va ser l’única final sense
participació de cap jugador del Tennis Lleida. La vic-

tòria va ser per Álvaro Quintana per 7-5 i 6-4 davant
Gerard Farré, del CT Urgell.

Ares Teixidó no va poder aconseguir la vic-
tòria a la final de la categoria infantil

femenina, categoria superior a la seva,
i va acabar cedint davant Ares Llobera
tot i la lluita fins al final.
Álvaro Barranco, tot i començar per-
dent per 3-0, va ser capaç de refer-
se i endur-se el títol de campió en

categoria infantil masculí en superar
Pep Canyadell (CT Urgell) per 6-4 i 6-2.

Per últim, Sergi Abellana, es va proclamar
campió de cadet masculí en guanyar Néstor Giribet
per 6-2 i 6-2.

Els amfitrions

van jugar cinc de

les sis finals i van

sumar quatre

títols



El CT Lleida domina el seu Circuit Juvenil d’Estiu
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El CN Lleida acull la Fase de Grups

de l’Estatal d’Equips Femenins B

El Club Natació Lleida va ser seu, els dies
7 i 8 de setembre, de la Fase de Grups
del Campionat d’Espanya per Equips
Absoluts Femenins B amb la pre-
sència del conjunt amfitrió format
per Teresa Pladevall, Cristina
Giménez, Laia Charles, Thais
Gabriel, Paula Cristóbal i Lorena
Rouillón. 
Entre els equips participants hi van
ser presents el Club de Tenis Molina
de Segura de Múrcia, el Club Español

de Tenis de València i el Cercle Sabadellès. 
Les jugadores del Club Natació Lleida

no van poder superar els seus
enfrontaments davant del CT
Molina de Segura i del Cercle
Sabadellès, rivals davant els que
van caure per un ajustat 3-2 des-
prés de mostrar un bon nivell
tennístic. A causa del mal temps,

el dissabte les pistes cobertes que
té la Representació Territorial a

Lleida de la FCT, van acollir partits.

L’equip 

amfitrió va perdre

per un ajustat 3-2

i la Caparrella va

acollir partits



Mequinensa viu amb intensitat
la seva IX Marató de Dobles

El passat dissabte 31 d‘agost es va celebrar a
Mequinensa, organitzat pel Club Tennis Baix Cinca, i
amb col·laboració del Club Tennis Mequinensa, la IX
Marató de dobles 2013 en les categories de femení,
masculí i mixte. El torneig va tenir una participació
de 34 tennistes formant un total de 5 parelles feme-
nines, 10 masculines i 7 mixtes destacant aquest
any la participació d'un jugador amb cadira de rodes,
Miguel Tena, del CT Casp i l’exhibició de dues de les
futures promeses del tennis català benjamí com són
Paula Arcarons (Sícoris) i Claudia Borbón de

Mequinensa i del CN Lleida que també es van empor-
tar la victòria en la categoria femenina.
Claudia Borbón va repetir victòria en la categoria
mixta amb Iñaki Esteve i en categoria masculina els
vencedors van ser José Gros i Miguel Ángel Aguilar,
quedant subcampiones femenines Pili Navarro i
Cristina Díaz, sotscampions mixtes Cristina Díaz i
Javier Borbón, i sotscampions masculins Josep Maria
Vallès i Javier Borbón.
L’alcaldessa de Mequinensa, Magda Gòdia, va assistir
a l‘entrega de trofeus.



Mequinensa viu amb intensitat la IX Marató de Dobles





El CT Torà clausura amb 
èxit la temporada 

El Club Tennis Torà va realitzar el
passat cap de setmana la cloenda
de la temporada amb una gran
festa. L'entitat de la Segarra i la
seva nova junta, encapçalada per

Ezequiel Huguet, està reactivant
el tennis a la localitat amb
l'Escola de Tennis, on hi han pres
part, aquest any, 50 nois i noies
d'entre 4 i 12 anys, realitzant
diverses activitats. 
L'Escola està coordinada per la
Núria González amb la col·labora-
ció de Toni Oriol i el suport direc-
te dels membres de la junta, entre
ells, el vicepresident Josep Cabero
,o el tresorer Miquel Polo.
A la festa final hi va participar la
Representació Territorial a Lleida
amb la presència del president,

Ignasi García; i el Director Tècnic
Provincial, Miqui Moreno, que va
dirigir un entrenament a les pistes
del CT Torà, amb Ares i Aran
Teixidó, del grup de tecnificació de
la Federació Catalana de Tennis a
Lleida.
Les dues jugadores del Club
Tennis Lleida, campiones
d'Espanya de dobles aquest estiu,
van realitzar l'entrenament sota
l'atenta mirada d'un nombrós
públic i després van compartir
una estona de jocs amb els més
petits de l'escola.

La FCT a Lleida 

participa de la 

festa de cloenda

d’una escola que 

ha reunit més de 

50 nens



El CT Torà clausura amb èxit la temporada 



El CT Torà clausura amb èxit la temporada 





Teresa Pladevall, finalista del
V Open Auricchio del CT Barà

El tennis, de nou a Esportmania

Aquest estiu 3.300
nens i nenes  han par-
ticipat de les activi-
tats infantils de
l’Ajuntament de Lleida,
la meitat d’aquestes
places corresponen
específicament al pro-
grama esportiu muni-
cipal Esportmania,
que ha tornat a tenir
el tennis com un dels
esports protagonis-
tes.

La jugadora del
Club Natació Lleida,
Teresa Pladevall, va
ser finalista del V
Open de Tennis
Auricchio, celebrat
aquest estiu a les
pistes del CT Barà.
La lleidatana va
perdre davant L.
Charlott Roemer en
dos sets, tancant,
d’aquesta forma,
un excel·lent tor-
neig.
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