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la diada del tennis, el 9 d’abril

La junta de la FCT Lleida posa data a la gran festa del tennis lleidatà
La Diada se celebrarà aquest any el dissabte 9 d’abril de 2016. Aquesta va ser
una de les decisions que es prendre a la
reunió de la junta directiva de la Representació Territorial a Lleida de Federació

Catalana de Tennis que es va celebrar divendres 29 de gener al CN Lleida. A falta
de confirmació definitiva, l’escenari de la
gran festa del tennis lleidatà serà el Palau
de Congressos la Llojta de Lleida.

el minitennis i el juguem, en marxa
ja es coneix el calendari de les trobades formatives d’aquest any

Reunió de tècnics per planificar 2016

Les instal·lacions de La Caparrella van acollir una reunió d’entrenadors i responsables
esportius dels clubs de la demarcació per tal
de planificar de manera conjunta la temporada 2016.
Entre d’altres punts, a la reunió es van acordar els calendaris del Circuit Provincial i de
les trobades Minitennis i Juguem, es van modificar alguns punts del reglament del Màsters Provincial i es van planificar els Cursos
de l’Àrea de Docència i Formació, a més de
tractar de les diferents sortides a competici-

ons que es duran a terme i de les concentracions que s’organitzaran des de la Representació Territorial.
La trobada va estar encapçalada pel director tècnic provincial, Marc Ivan Rodríguez
Nieto, i va comptar amb la presència de Ramon Melé, representant del CT, Roger Porta
(Slam-CT Urgell), Kolele Rubio (Sícoris), Dolors Folguera i Antonio Pifarré (en representació de Mollerussa i Tàrrega), Núria González
(CE Mas Duran de Cervera) i Iñaki Masip i
Joan Carles Mòdol, del CN Lleida.

El CT Mollerussa, en acció
El club del
Pla d’Urgell
organitza
activitats diverses
durant el mesos
de febrer i març

s

	

Sortida del Centre de Referència
de Lleida al CIT de Cornellà

El 29 de gener, components
del Centre de Referència de
la FCT Lleida, integrat per
jugadors nascuts els anys
2004, 2005 i 2006, van realitzar una trobada amb jugadors de l’Escola de Competició de la FCT. Acompanyats
del Director Tècnic Provinci-

al, Marc Ivan Rodríguez, van
poder realitzar partits en format breu davant alguns dels
millors jugador alevins de
Catalunya a les instal·lacions
del Centre Internacional de
Tennis de Cornellà.
El grup de tennistes lleidatans, que va exhibir un gran

nivell, estava integrat per Albert Modol (CT Lleida), Odei
García (Sícoris Club), Jan Rubio (CT Urgell), Ichiro Fontova (CT Lleida), Víctor Almarza (Sícoris Club), Albert
Pedrico (CN Lleida), Adrià
Zaragoza (CT Urgell) i Sergi
Viles (CT Mollerussa).

Tie break amb el president S

“HI HA MASSA COMPETÈNCIA i
ENS HEM DE REINVENTAR”

Ramon Mestres, president del CT Urgell

• D’on li ve la passió pel tennis?
R: Sempre he estat un gran seguidor de l’esport
de la raqueta per televisió i vaig començar a
practicar-lo després d’iniciar-me en el món del
pàdel.
• Hi va jugar? A quin nivell?
R: Sempre a nivell amateur i hi continuo jugant,
la competició la deixo pel meu fill.
• Què el va motivar a presentar-se per primera
vegada a les eleccions?
R: Seguint la piràmide de Maslow, que determina
que a mesura que es van complint les necessitats bàsiques, les persones tendeixen a voler
satisfer necessitats i desitjos més elevats. Quan
em vaig presentar vaig creure que era el moment
de presentar-me, per ajudar a créixer el Club
Tennis Urgell.
• Què considera més important en el dia a dia
d’un club?
R: Que totes les peces que conformen les diferents àrees funcionin.
• Què és el millor de ser al capdavant de l’entitat?
R: La satisfacció i la cara dels socis i sòcies
quan tot va bé. Compto amb un bon equip amb
el que treballem totes i cadascuna de les accions
i dels projectes que endeguem per tal que així
sigui.

nom: Ramon Mestres Pont
edat: 48 anys
pROFESSIÓ: Director Provincial DKV
Assegurances.
president des de: Novembre 2013
Ídol tennístic: Roger Federder
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• Quantes hores al dia li suposa i quins “sacrificis”
personals ha de fer a vegades?
R: Depenent de l’època de l’any, moltes hores. Per
exemple, amb el bon temps, entre la primavera i
l’estiu es realitzen moltes més activitats que, de
vegades, et deixen sense tant temps per a la família o per a altres activitats lúdiques personals.
• Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins
dels clubs?
R: Basem molt la nostra tasca al capdavant del
club en els suggeriments i les queixes dels socis
i sòcies. Creiem que l’oposició constructiva sempre és molt positiva pel present i el futur de la
nostra entitat.
• A qui li costa més “fer obeir”, als nens/nenes que
juguen a tennis o als seus pares/mares?
R: Tenim una direcció esportiva que treballa molt
amb els jugadors i en el rol que han d’adquirir els
seus pares. Són ells els que condueixen les situacions en tot moment, ja que
pensem que ningú millor que els
professionals d’aquest esport per
a fer-se càrrec d’aquesta tasca.
• Quin és el seu model esportiu i
d’escola de club?
R: Un club social de tennis es
basa en una escola de tennis
també social. Primer formem els
nens i nenes com a persones,
paral·lelament els dotem de les
millors armes perquè gaudeixin
d’aquest esport i després, si
s’escau, els aportem tota la nostra experiència per arribar el més
lluny possible.

“La satisfacció És veure
la cara dels socis quan
tot va bé”
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•
11- Abans d’acabar el seu mandat, quin projecte li agradaria deixar enllestit?
R: Deixar una estructura semi professional al capdavant del club per tal de ser molt
més eficients. Sanejar la situació, aspecte al que ens estem aproximant, cobrir quatre pistes de pàdel, remodelar la zona social i construir un nou parc infantil.
•
12 - Com veu la situació general dels clubs lleidatans?
R: Molt complicada. Hi ha massa competència per a la poca gent que viu a Lleida.
Ens hem de reinventar en molts aspectes i des del Club Tennis Urgell, el club de les
famílies, així ho estem fent.
•
13 - Com qualificaria les relacions amb els altres clubs?
R: Molt bones, estem treballant de la mà en varis projectes que són per un bé
comú.
•
14 - Com valora la tasca de la Representació Territorial a Lleida de la FCT i què
li demanaria o què creu que pot fer pel seu club?
R: És imprescindible per a un territori com el lleidatà comptar amb una representació tennística forta. És important que sempre estigui al costat dels clubs lleidatans i
que dinamitzi aquest esport en tots els àmbits.
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Completi la frase...

• La millor virtut per ser president és...
R: Ser proper al soci.
• S’han d’apujar les quotes dels socis
quan...
R: Es facin les inversions imprescindibles per millorar les instal·lacions del
club.
• Perquè a Lleida torni a sortir un Albert
Costa es necessita...
R: Constància, sort i bons tècnics. Tant
la constància en el treball com la qualitat dels entrenadors són dos de les coses que oferim a l’Escola del CT Urgell.
• Si un cop acabada una junta, estic relaxat al bar del club i un soci em diu que
“la dutxa no va”, li contesto que...
R: Ara mateix li fem saber la problemàtica al responsable en qüestió.
• D’aquí a 10 anys veig el meu club...
R: Com el club de les famílies de Lleida. Un referent en la part més social i
familiar continuant amb el foment dels
esports com el tennis i el pàdel.

• El soci sempre té la raó menys quan...
R: Li podem demostrar que no la té.
• Quan un nen o nena en edat cadet o
júnior plega del tennis és perquè...
R: No li hem acabat d’inculcar tal i com
ens hagués agradat l’esperit i els valors
d’aquest esport en la seva vida.
• Al pare que està convençut que el seu
fill serà el futur Nadal o la seva filla la
Serena Williams, el millor és dir-li que...
R: Voldríem tots que sigui així i intentarem que així sigui, però si no s’arriba al
seu objectiu, durant el camí ha de gaudir en tot moment de la pràctica esportiva.
• Si al meu club li ‘caiguessin del cel’ un
bon grapat de diners inesperats, les tres
primeres inversions que faria serien...
R: Les que els socis i sòcies ens demanessin. Res no es pot fer sense que hi
hagi el seu vist i plau.
• Quan deixi de ser president, el consell
que donaré al meu successor serà...
R: Que segueixi treballant en equip, que
continuï sent proper i, sens dubte, li
deixaré el camí el millor possible. Crec
que força bé perquè pugui continuar
treballant amb els menors problemes
possibles.

arrenca el provincial

Durant els mesos de gener i
febrer s’inicia el camí al Màsters
al Cn Lleida i al CT Lleida

s

CT Lleida, subcampió al Català cadet d’Or
el CT Urgell manté la màxima categoria

El CT Lleida es va quedar a les portes del títol al
Campionat de Catalunya per equips cadet–Trofeu
J. Ventura. Sense sortir de cap de sèrie, l’equip
va aconseguir plantar-se a la final i disputar-la a
pistes del RCT Barcelona, perdent amb claredat
davant el potent equip local.
La ronda espectacular va ser la de semifinal, on
l’equip lleidatà es va imposar al CT Barcino per
un ajustat 4-3. Les victòries als partits individuals d’Alejandro Serret i Marc Pascual portaven
a una situació on s’havia de guanyar els dos dobles, i així va ser. El doble entre Marc Pascual i
Natxo Fontova ficava l’empat a tres a l’eliminatòria i, poc després, Alejandro Serret i Aleix Gaya
aconseguien el punt definitiu en un més que
emocionant supertiebreak final. Aquesta classificació assegura la participació del CT Lleida al
Campionat d’Espanya Cadet per equips que es
juga al mes de juny.
Per la seva banda, l’equip cadet masculí del Club
Tennis Urgell continuarà una temporada més a la
categoria. Els jugadors que entrena Gerard Rabell es van imposar a l’eliminatòria on es jugavenla permanència al Club Esportiu Vall Parc per
un contundent 0-5.

Els components de l’equip que van fer possible
el triomf i la continuïtat a la categoria van ser
Llorenç Lladonosa, Gerard Farré, Jordi Buira,
Raúl Galiano, Joan Dalmau, Arnau Mayoral i Albert Pérez.
En categoria femenina, el CT Lleida seguirà a Or
i el CN Lleida i el Sícoris, a Argent.

te’n recordes? S

Foto oficial
del lliurament
de trofeus del
Social del CT
Urgell de 1987

Caricatura publicada al Segre
del Josep Tutusaus, un tècnic
clau en la història del tennis
lleidatà

Clubs de Lleida celebren el carnaval més tennístic

Bon paper d’Ares Llobera
al Circuit absolut de la FCT
Ares Llobera va protagonitzar un bon inici
d’any amb la seva participació al Campionat
del Circuit Absolut de la FCT disputat a les
pistes ràpides del BTO. La jugadora del CT
Urgell es va desfer en la primera ronda d’Ana
Giraldi, del CT Barcino, mentre que a la segona va superar Maria Teixidó, del CT Lleida. Ja a la tercera, va batre Ares Teixidó (CT
Lleida), però posteriorment va caure davant
Julia Payola, del RCT Barcelona. Malgrat la
derrota per 6-1 i 6-3, Ares Llobera va oferir
una molt bona imatge.

