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UNA grAN Nit...
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lA diAdA més emotivA
lA festA del tennis lleidAtà reuneix A 288 persones A lA llotjA

El tennis lleidatà va viure la seva gran nit. 
El Palau de Congressos de la Llotja  va 
ser l’escenari el 18 d’abril de la XXIII edi-
ció de la Diada, una gran i emotiva gala 
que va celebrar el passat, present i futur 
del tennis de Ponent. 
La festa va aplegar 288 persones, entre 
les quals hi havia al voltant de 70 nens, 

i hi van ser representats tots els sectors 
que configuren el tennis lleidatà, a més a 
més de representants de diferents institu-
cions. Entre ells, el Secretari General de 
l’Esport, Ivan Tibau; l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros; el president de la FCT, Joan 
Navarro, i el president a Lleida de la FCT 
i amfitrió de la gala, Ignasi García.
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A més a més de premiar els i les mi-
llors individuals (Màsters Provincial), i els 
equips de totes les categories de 2014 
(Terraferma), enguany, la Diada va po-
sar valor al passat del tennis lleidatà fent 
un emotiu homenatge a aquells que han 
marcat una època en la categoria abso-
luta del Provincial. El torneig compleix, 
aquest 2015, els seus 75 anys d’història, 
fet que el situa com un dels campionats 
amb més solera i història de tot l’esport 
català. Durant la vetllada es va fer un re-
coneixement als tennistes que han sumat 
cinc o més títols absoluts. El primer guar-

dó va ser per a la família Casas-Cabe-
cerán del CT Balaguer, personificada per 
Maria Teresa Casas de Cabecerán, i dues 
de les seves filles Rosa Maria Cabecerán i 
Montserrat. La resta de distingits com els 
millors de la història del Provincial van ser 
Anna Huidobro (CT Lleida), Maria Teresa 
Lamolla (CT Lleida), Beatriz Miravete (CT 
Lleida), Teresa Pladevall (CN Lleida), Pere 
Mor (CT Lleida), Josep Peralta (CT Llei-
da), Josep Maria Santacreu (CT Lleida), 
Ignasi García (CT Urgell), Iñaki Masip (els 
va guanyar amb clubs diferents) i Albert 
Larrégola (CT Lleida).
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Durant la gala també es van lliurar premis 
especials com el guardó a la passió pel 
tennis que va recure en dos senyors que 
segueixen competint tot i tenir més de 75 
anys com són Denis Badia (CT Tàrrega) i 
Antoni Carreño (CT Balaguer) i també es 
va entregar una placa a dos expresidents 
de club que han deixat el càrrec després 
de 20 anys: Jaume Vilella (Sícoris) i Josep 
Maria Ezquer (CT Mollerussa). 
Un dels moments emotius de la nit va ser 
l’homenatge a Emiliano Rubio, director de 
l’Escola del Sícoris Club, que aquest any 
penja la raqueta, després de tota una vida 
dedicada al tennis en el seu vessant do-
cent. 
La gala també va tenir la seva part festi-
va amb les actuacions de les noies de la 
Dansa Estudi i les diferents accions còmi-
ques del grup El Sidral.   
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En el seu discurs, Ignasi García va reite-
rar que “la Diada s’ha convertit ja en un 
referent i en la gran festa dels clubs llei-
datans, que són realment els que la fan 
possible”, i va posar l’accent en la impor-
tància del tennis lleidatà i en el pes de la 
seva història. “La d’enguany és una Diada 
molt especial, ja que aquesta nit és un 

plaer tenir aquí el passat, present i futur 
del nostre esport”, va assegurar. També 
van intervenir als parlaments el Secretari 
General de l’Esport, Ivan Tibau; l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros; i el president de la 
Federació Catalana de Tennis, Joan Na-
varro, que van destacar la bona tasca i el 
pes del tennis lleidatà.

ignAsi gArcÍA: “es un orgull tenir AquÍ el      
pAssAt, present i futur del nostre tennis” 
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histÒriA del nostre tennis
el premi de lA nit vA ser pels tennistes que hAn destAcAt en lA histÒriA del provinciAl 

ses vA retre un emotiu homenAtge A les 

persones que hAn guAnyAt mÉs de cinc títols de 

cAmpió o cAmpionA Absoluts Al llArg dels tres                  

quArts de segle del cAmpionAt provinciAl

slA fAmíliA cAsAs-cAbecerán, AnnA huidobro, 

mAriA teresA lAmollA, beAtriz mirAvette, teresA 

plAdevAll, pere mor, Josep perAltA, Josep mAriA 

sAntAcreu, ignAsi gArcíA, iñAki mAsip i Albert lArrÉgolA
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Més de vint Anys de president 
JAuMe vilellA (sícoris) i Josep MAriA ezquer (ct MollerussA) 
reben un hoMenAtge en l’Any que hAn deixAt els seus cÀrrecs
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ConstànCiA i Amor pel tennis
Antoni CArreño (Ct bAlAguer) i denis bAdiA (Ct tàrregA) reben un premi 

espeCiAl per jugAr Al tennis pAssAts els 75 Anys i pel seu fAir plAy 
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el tot tennis jA és centenAri 
nou disseny coincidint Amb el número 100 de lA revistA del tennis lleidAtà

Hi HAurà      
noves seccions 
AbAns i després 

de l’estiu  

s



DiaDa 2015 MÀSTERS S

V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

bEnjaMí MaSculí
caMpió

oDEi gaRcía
sícoris club

SoTScaMpió

ichiRo fonTova
club tennis lleida

bEnjaMí fEMEní
caMpiona

clÀuDia puigDEvall
club tennis lleida

SoTScaMpiona

alExanDRa Sala
club tennis urgell

*recull el Premi Paula canyadell
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V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

alEví MaSculí
caMpió

Raúl galiano
club tennis urgell

SoTScaMpió

Dani MaRTínEz
club natació lleida

alEví fEMEní
caMpiona

gEMMa llaDonoSa
club tennis urgell

SoTScaMpiona

clauDia boRbón
club natació lleida
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V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

infanTil MaSculí
caMpió

MaRc paScual
club tennis lleida

Recull el PRemi geRaRd Pascual

SoTScaMpió

RicaRD Rubio
club natació lleida

infanTil fEMEní
caMpiona

aRES TEixiDó
club tennis lleida

SoTScaMpiona

aRan TEixiDó
club tennis lleida
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V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

caDET MaSculí
caMpió

álvaRo baRRanco
club tennis lleida

SoTScaMpió

pEp canyaDEll
club tennis lleida

caDET fEMEní
caMpiona

aRan TEixiDó
club tennis lleida

SoTScaMpiona

aRES TEixiDó
club tennis lleida
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V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

júnioR MaSculí
caMpió

pablo iRigaRay
club tennis lleida

*Recull el PRemi a. baRRanco

SoTScaMpió

pEp canyaDEll
club tennis lleida

júnioR fEMEní
caMpiona

loREna Roullión
club natació lleida

*Recull el PRemi luismi coR

SoTScaMpiona

naTÀlia bEy
club natació lleida
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V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

abSoluT 
MaSculí

caMpió

hugo paloMaR
club tennis lleida

SoTScaMpió

albERT laRRégola
club tennis lleida

abSoluT fEMEní
caMpiona

aRES llobERa
club tennis urgell

SoTScaMpiona

MagDa aubETS
club tennis lleida
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V mÀsters 
proVincial

V mÀsters 
proVincial

vETERanS +35
caMpió

joSEp caRlES MoDol
club natació lleida

SoTScaMpió

ignaSi fRanco
club tennis lleida

vETERanS +45
caMpió

joSEp caRlES MoDol
club natació lleida

SoTScaMpiona

anToni pifaRRé
club tennis 

mollerussa
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V mÀsters 
proVincial 
Gran premi 

ortopÈDia rUBio

caMpió

ubalD RaTéS
FCT LLeida - aSPid

SoTScaMpió

joRDi ToRné
FCT LLeida - aSPid
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l’Adéu A un grAn mestre 
emiliAno rubio, que Aquest Any es jubilA, reb un merescut homenAtge

el cArismàtic 
director de 
l’escolA del 

sícoris rep unA 
emotivA ovAció i 
el reconeixement 
A lA tAscA fetA

s
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HeAd, Al costAt de lA diAdA
durAnt el sopAr es vAn sortejAr ‘pAcks’ de mAteriAl esportiu
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

benjamí masculí

equip campió

sícOris club

benjamí masculí

equip sOtscampió

club tennis lleiDa
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

aLeVí mascuLí

equip campió

cLub tennis LLeiDa

aLeVí mascuLí

equip sotscampió

cLub natació 
LLeiDa a
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

aleví femení
equip campió

sícoris club

aleví femení

equip sotscampió

club natació 
lleiDa
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

infantil masculí

equip campió

club tennis 
lleiDa a

infantil masculí

equip sotscampió

club tennis urgell
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

infantil femení

equip campió

club tennis 
lleiDa

infantil femení

equip sotscampió

club esportiu 
mas Duran

• Recull el pRemi NúRia GoNzález
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

caDet masculí

equip campió

club tennis 
lleiDa a

caDet masculí

equip sotscampió

club natació 
lleiDa a
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

caDet femení

equip campió

club tennis lleiDa

caDet femení

equip sotscampió

sícoris club
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

veterans +30

equip campió

club natació 
lleiDa a

veterans +30

equip sotscampió

sícoris club
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

veterans +40

equip campió

club natació 
lleiDa a

veterans +40

equip sotscampió

club tennis lleiDa
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quadre d’honor
terraferma

quadre d’honor
terraferma

absolut 
masculí

equip campió

club tennis lleiDa

absolut 
masculí

equip  sotscampió

club natació 
lleiDa a
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quadre d’honor
terraferma 
fase zonal

quadre d’honor
terraferma 
fase zonal

jÚNiOr femeNÍ

equip campió

cN LLeiDa

veteraNes +30

equip campió

ct mOLLerussa
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quadre d’honor
terraferma 
fase zonal

quadre d’honor
terraferma 
fase zonal

jÚNiOr masculÍ

equip campió

ct lleiDa

jÚNiOr masculÍ

equip sOtscampió

cN lleiDa
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les noies de       
lA dAnsA estudi 
vAn omplir de 

ritme i espectAcle            
lA diAdA

s
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el SidrAl vA 
poSAr el bon 
humor A lA 

vetllAdA Amb 
AccionS còmiqueS  

s
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