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Esport solidari
Durant els dies 27, 28 i 29 de juny es va celebrar amb lògiques que es duent a terme aquest estiu a Salardú,
èxit el III Open Solidari CN Lleida, organitzat pel Club i que són finançades en la seva totalitat per l’AECC de
Natació Lleida i en benefici de AECC de Lleida. Un Lleida.
total de 20 activitats, entre elles oci, opens de
Més de 350 persones inscrites, l'aportació de
les diferents seccions inclòs el tennis, exhiFundació La Caixa, i la gran suma de diners
bicions, tallers per als més petits i per
que aporta un any més Fundació
El tercer
finalitzar el programa una festa de l'esBarclays va fer que es donés per a la
Open Solidari del
puma van completar la programació,
causa la quantitat de 13.445,00
que un any més va superar tots els
euros.
CN Lleida recapta
seus pronòstics quant a participació
Pel que fa als organitzadors, un
més de 13.000
i a xifres de recaptació.
equip de més de 25 persones
Aquest any han estat 62 empreses
euros en benefici de (equips tècnics de les seccions,
col·laboradores, entre elles la
artistes, mag, empreses lúdiques...)
l’AECC Lleida
Representació Territorial a Lleida de la
que van contribuïr solidàriament a
FCT, mitjançant obsequis i col·laboral'esdeveniment fent possible una variacions materialitzades de diferents formes,
da programació. Entre els convidats desles que han fet possible la realització de l'open i
tacar, entre d’altres, l’ex-jugador del FC
poder sortejar més de 100 premis.
Barcelona, Julio Salinas. També es va comptar amb la
Una vegada mes, la recaptació ha anat dirigida a les col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut,
XV Colònies per a nens i nenes amb malalties onco- Carnet Jove, Diputació i Paeria.
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Els millors sots-11 de
Catalunya, al CT Lleida

El passat dia 12 de juliol, les pistes del Club Tennis
Lleida van acollir les finals de la present edició del
Campionat de Catalunya sub-11.
En categoria femenina, la final la van disputar la primera favorita Leire Fernández (Club Gimnàstic de
Tarragona) contra la gran sorpresa del torneig Aina
Chaparro (CT Cabrils). Fernández va sortir molt concentrada a la pista i va demostrar des del primer
moment la seva condició de cap de sèrie número 1
del Campionat. Chaparro no va trobar en cap
moment el seu lloc a la pista i va caure per un doble
6-1.
A la categoria masculina, la final la van disputar
David Naharro (CT Barcino) contra Francisco Gal
(Club Natació Sant Cugat). Naharro, primer favorit
del torneig, va desplegar un joc molt consistent i
sòlid. Tot i això en el primer set, Gal va estar més
encertat i es va endur la primera màniga per 3-6.

Però Naharro va reaccionar en el segon set. Amb un
gran tennis va vèncer el set per 6-4. En el darrer
parcial, Naharro es va mostrar superior i es va adjudicar el set per 6-1 i el títol de campió.
En dobles, el títol va ser per la parella formada per
Gerard Campaña i Emilio Sànchez, que es van imposar per 7-6 i 6-3 a la parella formada pel germans
Marc i Jordi Boada.
El torneig va tenir una nodrida presència de tennistes lleidatans: Clàudia Puigdevall, Anna Codina (CT
Lleida), Clàudia Borbón (CN Lleida), Paula Arcarons
(Sícoris), Alejandro Barranco, Alejandro Vicente,
Gerard Pascual, Ichiro Fontova, Gerard Larrosa,
Albert Mòdol (CT Lleida), i Dani Martínez (CN Lleida).
L’entrega de trofeus va estar presidida pel president
del CT Lleida, Jorge Culleré, i pel president de la
Representació Territorial a Lleida de la FCT, Ignasi
García.

El CT Mollerussa celebra
la seva Festa del Soci
El passat 6 de juliol, les
instal·lacions del Club
Tennis Mollerussa van
acollir la Festa del Soci,
una diada que va reunir
més de 150 persones. Els
participants, inclosos els
membres de la secció de
tennis, van gaudir de
diversos partits de tennis,
pàdel, volei platja i futbol.
La Festa del Soci es va
completar amb sortejos de
regals, activitats aquàtiques, animació infantil i
sessió de ball per als més
grans.

L’Aniversari del CT Urgell tanca
amb èxit una nova edició

El Trofeu Aniversari va finalitzar amb èxit el pasLladonosa (aleví femení), Ariadna Carreiro (aleví
sat 15 de juny al CT Urgell. Amb aquesta
femení 2), Ricard Rubio (infantil masculí 1),
nova edició, i ja en van 45, la competició
Marc Galofré (infantil masculí 2), Martí
es va consolidar com un dels tornejos
Sales (infantil masculí 3), Aran Teixidó
El torneig va
de pes dins del Circuit Provincial de
(infantil
femení
1),
Gemma
Lleida, aplegant a més de 270 tenLladonosa (infantil femení 2), Pep
viure el lliurament
nistes en categories des de benjaCanyadell (cadet masculí 1), Ricard
mins fins a veterans.
Rubio (cadet masculí 2), Ares
de guardons el
El guanyadors han estat: Odei
Llobera (cadet femení), Laura
passat 15
Garcia (benjamí masculí), Víctor
Manciñeiras (cadet femení 2),
Almarza (benjamí masculí 2), Álex
Andreu Roure (júnior 2), Nacho
de juny
Sala (benjamí femení), Raúl Galiano
Fontova (veterans+35), Nacho Fontova
(aleví masculí), Genís Vicens (aleví mas(veterans+45), Ares Llobera (absolut
culí 2), Carlos Luzán (aleví masculí 3), Gemma
femení) i Pablo Irigaray (absolut masculí).
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El CT Tàrrega demostra
la seva passió pel tennis

El CT Tàrrega ha estat un any més l’únic equip lleidatà que ha participat en el
És l’únic
Campionat de Catalunya - Lliga Comarcal per a jugadors de més de 50 anys.
equip +50 que
El conjunt del club de la capital de l’Urgell va estar enquadrat en un grup
participa a la Lliga integrat també per Nàstic de Tarragona, Salou, Reus i Valls en una lligueta a
doble volta.
Comarcal del
Els tennistes inscrits per part del CT Tàrrega en aquesta competició van ser
Javier Massons, Carlos Puértolas, Jaume Vila, Antonio Usón, Josep Masana,
Campionat de
Denis Badia, Josep Gené, Xavier Vilaró, Juan Canudas, Sebastià Auguadé,
Agustí Gabernet, Josep Manel Ribalta, Josep Maria Solé i Ramon Clèries.
Catalunya

El Sícoris Club tanca el Circuit
Juguem amb la festa de cloenda

El passat mes de juny, el Sícoris Club va organitzar
l'última prova del Circuit Juguem amb la presència de
més de 30 nens i nenes de diferents clubs de Lleida i
de l’Aragó.

Aquest any, al coincidir amb la festa major del club,
els nens van poder gaudir de castells inflables, tallers,
pintures a més a més de tots els partits de tennis
que van disputar.

El Mas Duran de Cervera posa el
punt final al Circuit Minitennis

Les pistes del CE Mas Duran de Cervera van acollir la festa final del Circuit Minitennis on van participar nens
i nenes de clubs com el CT Mollerussa i el CN Lleida, a més a més dels del l’entitat de la Segarra.
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Serret i Ares Teixidó, els millors
lleidatans a l’Estatal Infantil
Quatre tennistes lleidatans, tots del CT Lleida, van formar part de l’equip de la delegació catalana de la FCT que
va participar en el Campionat d’Espanya Infantil - Memorial Manuel Alonso que es va celebrar entre el 7 i el 13
de juliol a La Coruña.

El cadet del CT Lleida, a quarts de l’Estatal
L’equip cadet masculí del CT
Lleida es va quedar a les portes de
les semifinals del Campionat
d’Espanya Cadet que es va jugar a
les instal·lacions de l’ATHC de
Terrassa.
En el seu camí cap a quarts, els
lleidatans, dirigits per Kike Huelin,
es van desfer amb claredat del RC
Náutico de Vigo i del CT
Chamartín.
Als quarts de final van perdre per
3-1 contra el potent CT Barcino.

Primera parada del Circuit
Juvenil d’Estiu al CT Urgell
La primera parada del Circuit Juvenil
d’Estiu del CT Urgell es va celebrar amb
més de mig centenar de tennistes. En
categoria benjamí el triomf va ser per
Iker Rubiella, que es va desfer en un
enfrontament molt disputat de Xavier
Mayoral (7-6 i 6-4). Pep Canyadell va
mostrar la seva millor versió guanyant
en cadet masculí al seu company d’equip Icar Caselles (6-2 i 6-3).
Rau
̈l Galiano no va donar cap opció el
seu rival, Mario Monclús, per proclamar-se campió per un contundent 6-0
i 6-3.
Llorenç Lladonosa va aconseguir el títol
a infantil masculí gràcies al seu triomf
davant Joan Dalmau (6-4 i 6-3).
Maria Anelo va guanyar a la final de la
seva categoria a Gemma Lladonosa en
un matx equilibrat (7-6, 2-6 i 6-4).

Llorenç Lladonosa i Beatriz
Dolader, campions a Monzón
Llorenç Lladonosa (CT Urgell) i
Beatriz Dolader (CN Lleida) es
van endur el títol, en les seves
respectives categories, al IV
Open Primavera de Monzón celebrat a les instal·lacions del
Complex Municipal Conxita
Martínez amb més de 150 jugadors en categories benjamí, aleví,
infantil i cadet.Lladonosa, de
categoria cadet, es va guanyar
en la final al seu company de club
Icar Caselles per 6-3 i 6-2.
Per la seva banda, Dolader va
guanyar la categoria infantil al
vèncer en la final (1-6, 6-3 i 6-3).

Acampada de la secció de tennis del CN Lleida

El 21 de juny, la secció de tennis del Club Natació Lleida va organitzar l’acampada anual. Els participants van
gaudir de sopar, gimcanes, jocs nocturns, piscina i moltes altres activitats.

El CN Lleida, al Torneig de Calahorra

Com cada estiu, una expedició del CN Lleida va participar al Torneig de Calahorra

Cardio Tennis, al CN Lleida

El dia 13 de juny va tenir lloc en el CN Lleida la primera sessió de
Cardio Tennis de l'any amb els alumnes de competició. Una sessió
plena d'explosivitat i activitat física que, pels responsables de l’àrea de
tennis del club, és necessària per a que els alumnes es puguin relaxar
i abandonar la monotonia en un entrenament. En aquestes sessions
el rendiment físic i la diversió són el punt clau per treure l'estrès i
motivar als jugadors a través de música i exercicis guiats.

Aubets i Irigaray,
del CT Lleida, a
l’Estatal Júnior
Dos jugadors del CT Lleida van
participar al Campionat d’España
Júnior que es va jugar al CT
Pamplona. Magda Aubets que no
va tenir massa sort i va caure en
primera ronda davant Sarah
Merchaada per 6-2 i 6-1. Pablo
Irigaray va ser capaç de derrotar al
cap de sèrie número 3 del torneig
Pedro Domínguez per 2-6, 6-2 i 75,. Aquesta victòria no la va poder
consolidar al dia següent i va caure
davant David González per 6-3 i
6-4.

Mireia Pérez i Odai García,
finalistes a Torredembarra
Els tennistes del Sícoris Club Mireia Pérez, en categoria infantil, i Odei García, benjamí, van realitzar una
brillant actuació en el torneig del Circuit Juvenil d’Estiu
celebrat al CT Torredembarra.
Pérez i García van disputar les respectives finals. Odei
Garcia es va enfrontar a Íñigo Villacampa, del CT
Tarragona, al qual va plantar cara, empatant a un set
un partit que havia començat perdent. En el tie-break
de desempat, el tennista lleidatà va acabar cedint per
un ajustat 7-5.
Per la seva part, la vigília, Mireia Pérez havia eliminat
en semifinals a la tennista del CT Tarragona Andrea
Gámez, i s’havia d’enfrontar a Claudia Solé, del CT
Reus Monterols. La tennista del Sícoris no va poder
arrodonir la seva trajectòria en el torneig i va acabar
cedint per un doble 6-3.
Dins de la brillant actuació dels representants del
Sícoris Club al torneig de Torredembarra cal destacar
també el paper de Xavier Mayoral i Anna Minguet, que
van arribar fins als quarts de final.

Judit Aubets i
Laia Charles
van jugar la
final lleidatana a
Roda de Barà
El passat divendres 4 de juliol, les lleidatanes Judit Aubets i Laia Charles van jugar la
final júnior del Torneig del Circuit Juvenil
d’Estiu del CT Roda de Barà. La final va
durar tres hores i va caure del costat
d’Aubets per 6-4, 4-6 i 6-1.

Finalitza un nou curs de l’Escola
Municipal de tennis al CT Urgell

Amb el curs escolar van finalitzar les activitats de
l’Escola Municipal de Tennis, que, per segon any consecutiu, s’han celebrat a les instal·lacions del Club
Tennis Urgell. L’Escola ha comptat amb una trentena
de nens i nenes, que s’han introduït al món de la

Ares Llobera, al
ITF de Getxo
Ares Llobera (CT Urgell) segueix acumulant experiència jugant campionats absoluts com el ITF
10.000$ de Getxo. La lleidatana va caure derrotada en segona ronda per un doble 6-2 davant la
jugadora número 34 d'Espanya

raqueta mitjançant les tècniques d’ensenyament
d’SLAM, empresa encarregada de la gestió de la part
esportiva de l’entitat. A la darrera jornada va assistir
el regidor d’esports, Txema Alonso, que va saludar els
nens i nenes i els va donar el diploma acreditatiu.

