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RELLEU TÈCNIC
Marc Ivan Rodríguez Nieto és el nou di-
rector tècnic provincial de la Representa-
ció Territorial a Lleida de la FCT, càrrec 
on ha agafat el relleu de Miqui Moreno, 
que ha passat a dirigir el Centre de Tecni-
ficació de la FCT a Cornellà.
Rodríguez té 26 anys i és Monitor Na-
cional de Tennis i 
Director de tennis. 
Com a entrenador, 
ha estat direc-
tor de l’Escola CT 
Barà, coordinador 
de l’Escola Base 
Tennis Tortosa i de 
l’Escola de Com-
petició de Tortosa, 
entrenador del Grup de Competició Eu-
rostage (Maresme) i tècnic de la FCT Llei-
da des del mes de setembre. 
El lleidatà compta, a més, amb experièn-
cia com a àrbitre a nivell internacional, en 
tornejos de primer nivell, com ara la final 
de la Copa Davis a Barcelona, deu anys 
arbitrant el Godó, tres Masters 1000 de 

Madrid, un Masters de Shanghai i l’Open 
500 Beijing, entre d’altres.
Ara està al capdavant del Centre de Tec-
nificació de la Caparrella, instal·lació en 
la qual treballa el grup d’entrenament i 
seguiment 2003, format per Paula Arca-
rons (Sícoris), Claudia Borbón (CN Lleida), 
Dani Martínez (CN Lleida) i Alejandro Vi-
cente (CT Lleida). A més, a la Caparrella 
es fan reforços puntuals amb altres juga-
dors i també hi ha el centre d’operacions 
del grup de Cadira de Rodes, format per 
Ubald Rates, Jordi Torné, Xavi Murillo, Ja-
cob Nadal, Kilian Torrelles, Josep Cunille-
ra i Pep Raurich.

MARC IVAN RODRÍGUEZ 
NIETO, NOU DIRECTOR 

TÈCNIC DE LA FCT LLEIDA 

S



NÚM. 103 JUNY DE 2015

EMOTIU HOMENATGE A EMILIANO RUBIO AL SÍCORIS PER LA SEVA JUBILACIÓ
El Sícoris Club va retre un emotiu homenatge a 
una de les persones més estimades de l’entitat 
en general i de la secció de tennis en particular, 
Emiliano Rubio, que enguany es jubila.
Després de tota una vida dedicada a aquest es-
port, Emiliano Rubio deixarà el càrrec de director 
de l’Escola de Tennis del Sícoris Club, motiu pel 
qual se li va retre aquest homenatge que, a part 
de merescut, va ser força emotiu, amb llàgrimes, 
emoció i tota l’estimació vers l’Emiliano per part 

de les 250 persones que hi van assistir.  
La festa va començar amb un vídeo cronològic 
amb fotos on hi apareixia ell i que el Sícoris va 
confeccionar gràcies a la col·laboració dels so-
cis, que van cedir les imatges. Eren fotos de la 
seva època al CT Lleida, del CT Osca i del Síco-
ris. Després de les fotos de cada etapa, hi sortia 
un alumne/monitor d’aquella època parlant d’ell, 
gent com Miquel Puigdevall, Talito Corrales o 
Tito Rodríguez. 
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Va ser molt emotiu i tots ells van destacar la seva franquesa, 
humilitat, humanitat, professionalitat i sobretot els valors trans-
mesos al llarg de tota la seva carrera per l’Emiliano.
Després del vídeo es van llegir unes cartes d’algunes persones 
que no va poder assistir a la festa, però que van voler fer palès 
el seu afecte cap a l’Emiliano, que a més va rebre diferents 
regals, com un pastís en forma de pista de tennis, un rellotge 
gravat de part de socis i amics o un collage amb la cara de tots 
els alumnes amb els quals es va poder contactar.
El clímax, però, va arribar quan la seva mare li va donar una 
raqueta de fusta tallada a mà feta per un familiar amb una foto 
per un costat d’ell jugant amb 13 anys i per l’altre costat la foto 
dels seus tres néts. El Sícoris, a més, li va lliurar la insígnia d’or 
del club pels 30 anys com a director de l’escola. 



LA FESTA EN IMATGES S



FCT INFORMA S
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EL CT LLEIDA, SUBCAMPIÓ DE CATALUNYA CADET
L’EQUIP LLEIDATÀ NOMÉS VA SER SUPERAT A LA FINAL PEL BARCINO

Rotund èxit l’aconseguit per l’equip cadet del CT 
Lleida en proclamar-se subcampió del Campionat 
de Catalunya cadet en la màxima categoria.
En el seu camí a la final, va derrotar el Reus Mon-
terols, el Sánchez-Casal i el CT La Salut a les se-
mifinal per 5-2. Amb resultat d’empat a dos (vic-
tòries de Canyadell i Serret, i derrotes de Barranco 
per lesió i Sentís), quedava en joc el partit de Giri-
bet. La victòria del jugador del CT Lleida feia que 
només es necessités  un dobles per aconseguir el 
pas a la final, tot i que van guanyar els dos amb 
les parelles Canyadell- Giribet i Serret-Sentís.

La final davant el Barcino es va jugar amb l’han-
dicap de la baixa d’Álvaro Barranco (número 1 de 
l’equip). El Barcino s’avançava per 2-0, victòries 
de Nilo Duarte (campió de Catalunya cadet) da-
vant Alejandro Serret, i de Lucas Franco davant 
Giribet. La victòria de Ramon Vilaltella sobre Dani-
el del Val ajustava l’eliminatòria. Quedaven en joc 
dos partits abans de poder arribar als dobles, però 
el Barcino no va fallar i els va guanyar els dos, 
tot i que Sentís va estar a prop de vèncer davant 
Pol Martín (6-4 i 7-6), i Canyadell davant Nicolás 
Sánchez Izquierdo (7-6 i 7-5).

A LES SEMIFINALS 
ES VA DESFER AMB 

CLAREDAT DEL 
TENNIS LA SALUT

S
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TOT A PUNT PER L’OPEN SOLIDARI
LA QUARTA EDICIÓ ES REALITZARÀ DEL 26 AL 28 DE JUNY AL CN LLEIDA 
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MINITENNIS I JUGUEM, AL CT LLEIDA
El CT Lleida va organitzar el 16 de maig 
la trobada de Mini Tennis i Juguem, jorna-
da dirigida als nois i noies de les escoles 
de tennis d’iniciació i base de la província 
i que va comptar amb la participació de 
60 nois i noies entre 5 i 10 anys.
La cita va aplegar representants del CT 
Alpicat, CT Mollerussa, CT Monzón, CN 
Lleida, Sícoris Club, CT Urgell i més d’una 
quinzena de jugadors i jugadores del club 
amfitrió, el CT Lleida.
La jornada es va desenvolupar durant tota 

la tarda i tot els participants van poder 
jugar contra els seus amics, companys i 
adversaris a la vegada, sempre en un cli-
ma agradable on el més important era la 
diversió i passar una bona estona. A més, 
les pistes i les pilotes es van adaptar a les 
possibilitats de cada participant.
L’objectiu principal d’aquestes trobades, 
totalment lúdiques, és complementar la 
formació que aquests futurs tennistes es-
tan duent a terme durant la setmana en 
els seus respectius clubs.



MINITENNIS I JUGUEM S
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TE’N RECORDES? S

L’aleví B del CT 
Urgell, campió 
de Catalunya    
al 1985

Aquell equip estava 
format per Jordi Cal-
deró, Marc Esteve, 
Jordi Palencia, Da-
vid Guiu, Joan Se-
gura, Sònia Santos i 
Beatriz Miravete.

Els Casas-Cabeceran,   
pioners del tennis des   
de Balaguer  

Concretament la Maria Te-
resa i les seves dos filles, 
Rosa Maria i Montserrat, van 
marcar un època a la primera 
meitat del segle XX.
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GERARD GRANOLLERS, CAMPIÓ DEL ATP FUTURES CT LLEIDA
Gerard Granollers es va proclamar campió 
del XXX ATP Futures CT Lleida guanyar la 
final per 1-6, 7-6 i 6-4 a una de les grans 
promeses estatals, Álvaro López San Martín. 
El veterà jugador català va aixecar dues pilo-
tes de partit en el segon set per imposar-se 
en la final que va aplegar més d’un miler de 
persones a les instal·lacions del CT Lleida, 
entre el torneig i el village social, on hi va 
haver degustacions per tots els assistents. 
En el torneig de dobles, el títol va ser per a 
Sergio Martos i Pol Toledo, que van derrotar 
a la final a la parella nº 1, Arauzo-Arenas, 
per 6-7, 6-3 i 10-8.
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Durant la festa de lliu-
rament dels guardons, 
el club va retre un ho-
menatge als campions 
històrics del provincial 
absolut que compten 
amb més de cinc títols: 
Pere Mor, Josep Maria 
Santacreu, Josep Pe-
ralta, Albert Larrègola, 
Bea Miravete, Maria 
Teresa Lamolla i Ana 
Huidobro.

EL CT LLEIDA 
VA RETRE 

HOMENATGE ALS 
SEUS CAMPIONS 

HISTÒRICS

S
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PLATA A L’ESTATAL 
UNIVERSITARI

PER A MUÑOZ I BUENO, DEL CT LLEIDA

Xesc Muñoz i Tonyo Bueno, jugadors del 
CT Lleida, van aconseguir la medalla d’ar-
gent en els Campionats Universitaris d’Es-
panya en la modalitat de dobles mascu-
lins. Bueno i Muñoz, estudiants d’INEFC, 
van ser subcampions en la fase final dis-
putada a la Universitat Camilo José Cela 
de Madrid. L’or va ser per als representats 
de la Universitat de València (UV), mentre 
que el bronze el va conquerir la Universi-
dad de Granada. 

Paula Arcarons (Sícoris) i Claudia Borbón (CN Lleida) van disputar el Sub-12 del Circuit Tennis Europe-III 
Sánchez-Casal Kids Cup. Arcarons va perdre amb la francesa Camille Berberka, i Borbón va guanyar en 
primera ronda a la suïssa Mireia Fehr i va caure en la segona davant la francesa Eleonore Viano.

ARCARONS I BORBÓN, AL TENNIS EUROPE SUB 12



ARES LLOBERA, SUBCAMPIONA A CORNELLÀ

QUARTA SESSIÓ DE 
CARDIOTENNIS AL CN LLEIDA

La jugadora del Club 
Tennis Urgell Ares Llo-
bera va aconseguir el 
subcampionat del Tor-
neig del Circuit Ab-
solut de Cornellà. La 
lleidatana no va poder 
guanyar a la final a la 
vencedora, Sara Lirazi-
turry, jugadora del Re-
ial Club Tennis Barce-
lona, per 6-4 i 7-5.
Aquest mes disputarà 
el Campionat d’Espa-
nya cadet, a Alacant, 
i el Campionat d’Espa-
nya junior, a Pamplona.

El Club Natació Lleida va ser l’es-
cenari, el dissabte 23 de maig, 
de la quarta sessió de Cardio-
tennis. Es tracta d’una proposta 
innovadora que barreja l’activitat 
física amb el tennis en diferents 
fases de l’entrenament. Durant 
una hora i mitja, els participants 
es van haver d’esforçar al màxim 
enmig d’un gran ambient.






