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El Centre de Referència, en marxa

Durant el mes de juny es va celebrar una nova sortida de components del Centre de Referència que
té la FCT Lleida a la Caparrella a
les instal·lacions del Centre Internacional de Tennis de Cornellà. Els
tennistes que hi van anar acompanyats del Director Tècnic Provincial, Marc Iván Rodríguez van ser:
Odei García (Sícoris), Ichiro Fontova
(CT Lleida), Xavi Mayoral (Sícoris),
Albert Pedrico (CN Lleida), Victor
Almarza (Sícoris Club), Álex Orán (
CT Lleida), Sergi Viles (CT Mollerussa) i Guim Clavera (CT Lleida).

El CT Lleida, protagonista a l’Estatal cadet
Ares i Aran teixidó, sub campiones en dobles - Ares i Serret, a quarts en individuals
Els representants del CT Lleida van ser protagonistes al Campionat d’Espanya cadet que
es va disputar al RCN Vigo el passat mes de
juny. Ares i Aran Teixidó es van proclamar
subcampiones de dobles, mentre que, en
el torneig individual, Alejandro Serret i Ares
Teixidó van arribar als quarts de final.
Al doble, les Teixidó, cadets de primer any,
es van quedar a les portes del títol al caure
a la final per 6-4 i 6-2 davant Carlota Martínez i Paula Arias. Aquesta última, campiona
júnior de dobles de Roland Garros.
A la prova masculina l’Alejandro Serret va
exhibir un bon nivell i va caure a la ronda
de quarts de final davant el posterior campió
Carlos Sánchez Jover per 6-4 i 6-3. Anteriorment havia superat tres rondes derrotant
Javier Molino per 3-6, 6-3 i 6-1, Simón Arca
(cap de sèrie numero 3) per 6-4 i 7-5 i a
Alejandro Moro (14) per 36 64 6-1 .
A la prova femenina, l’Ares Teixidó també va
caure als quarts de final, després de guanyar
Celia Moreno per 6-3, 4-6 i 76, Irene Garcerán per 6-3 i 6-2, i a Andrea Martínez per
6-2 i 6-0 abans amb Carlota Molina.

tot per un somriure

El V Open Solidari del CN Lleida recapta 7.300 euros per a l’AECC de Lleida
El tennis va ser un dels esportis i activitats protagonistes dins el 5è Open Solidari que es va celebrar al Club Natació
Lleida sota el lema “Mou-te per un somriure!”. En aquesta nova edició, el CN
Lleida va comptar amb la col·laboració de
diferents entitats, entre elles la Federa-

ció Catalana de Tennis a Lleida. Aquestes
col·laboracions es van materialitzar en exhibicions, opens, tallers i activitats d’oci
que es va realitzar al club durant els dies
en què es va celebrar l’esdeveniment, que
van comptar amb una molt bona participació.

En aquest 5è Open Solidari hi van prendre part
més de setanta empreses, organismes públics
i privats, equips tècnics
i col·laboradors que no
van rebre cap compensació econòmica.
Tots els ingressos re-

captats mitjançant les
inscripcions dels participants en les activitats
van ascendir a 7.300 euros, que seran ingressats
íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el
Càncer de Lleida, per al
finançament de les XVII

Colònies de nens i nenes
amb malalties oncològiques.
Cal recordar que en
aquesta edició va superar
les previsions, amb 413
persones inscrites, entre
les quals hi va haver 165
nens i nenes.

V Open Solidari S

el Sícoris acomiada el juguem
El 4 de juny i coincidint amb la festa major
del club, es va celebrar al Sícoris festa de
cloenda del Circuit Juguem de la FCT Lleida
amb jugadors de diferents clubs
Es van jugar partits lúdico-formatius a tres
jocs entre els diferents participants que al
van rebre la pertinent samarreta, fruita de
les terres de Lleida, un suc de fruites ideal
per combatre la calor a més a més d’una
medalla commemorativa.

te’n recordes? S
De Navarra (2011) a Sant Sebastià (2016)

La Selecció Lleidatana visitarà aquest setembre Sant Sebastià. Avui
recordem, amb imatges, les anteriors sortides a Navarra (2011), Tarragona (2012), València (2013), Sevilla (2014) i Madrid (2015).

te’n recordes? S

Sevilla i
Madrid,
les últimes
sortides

Tie break amb el president S

“El nostre model combina
el social i la competició”
pepito talavera, president del Club Natació Lleida
nom: José Talavera Cortada
edat: 43 anys
pROFESSIÓ: Funcionari.
president des de: 2004
Ídol tennístic: Stefan Edberg

• De 1. D’on li ve la passió pel tennis?
R: De quan era petit.
• 2. Hi va jugar? A quin nivell?
R: Sí, d’amateur.
• 3. Què el va motivar a presentar-se per primera vegada a les eleccions?
R: Veure com estava el club.
• 4. Què considera més important en el dia a
dia d’un club?
R: El soci.
• 5. Què és el millor de ser al capdavant de
l’entitat?
R: Res.
• 6. I el pitjor?
• R: Alguns socis.
7. Quantes hores al dia li suposa i quins “sacrificis” personals ha de fer a vegades?
R: Moltes incloses les reunions, hores de feina
a l’ordinador, etc.

Tie break amb el president S

• 8. Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins dels clubs?
R: De recolzament.
• 9. A qui li costa més “fer obeir”, als nens/nenes que juguen a tennis o
als seus pares/mares?
R: De vegades als pares.
• 10. Quin és el seu model esportiu i d’escola de club?
R: El que combina el social i la competició.
• 11. Abans d’acabar el seu mandat, quin projecte li agradaria deixar enllestit?
R: Molts, com ara cobrir la piscina de 50 metres i pistes de tennis.
• 12. Com veu la situació general dels clubs lleidatans?
R: Complicada.
• 13. Com qualificaria les relacions amb els altres clubs?
R: Alguns van a la seva, no volen cooperació.
• 14. Com valora la tasca de la Representació Territorial a Lleida de la FCT
i que li demanaria o què creu que pot fer pel seu club?
R: Bona tasca. Li demanaria que fes de mitjancer amb els altres clubs
per tal que hi hagués més cooperació.

Tie break amb el president S

Completi la frase...
• El soci sempre té la raó menys
quan...
R: Critica.

• La millor virtut per ser president d’un
club és...
R: La paciència.
• S’han d’apujar les quotes dels socis
quan...
R: Toca fer-ho.
• Perquè a Lleida torni a sortir un Albert Costa es necessita...
R: Una Federació forta amb diners.
• Si un cop acabada una junta, estic
relaxat al bar i un soci em diu que “la
dutxa no va”, li contesto que...
R: Anem a veure què passa.
• D’aquí 10 anys veig el meu club...
R: Amb millors instal·lacions i serveis.

• Quan un nen o nena en edat cadet o
júnior plega del tennis és perquè...
R: Li agrada més anar de festa, ‘la
noche me confunde’.
• Al pare que està convençut que el
seu fill serà el futur Rafa Nadal o la
seva filla la nova Serena Williams, el
millor és dir-li que...
R: Que ho serà.
• Si al meu club li ‘caiguessin del cel’
un bon grapat de diners, les tres primeres inversions que faria serien...
R: Cobrir la piscina de 50 metres i
cobrir pistes de tennis i pàdel.
• Quan deixi de ser president, el consell que donaré al meu successor
serà...
R: Paciència i dorm tranquil, que tot
passa...

un bon ‘Puntazo’ al sícoris
El Sícoris Club va organitzar el Torneig El Puntazo, patrocinat per María José Jiménez Ortodòncia i que va aplegar prop d’una trentena de
participants d’entre 8 i 13 anys. Els participants
es van dividir en quatre categories. En prebenjamí mixt, la campiona va ser Aleth Ramis, mentre que Francesc Solsona va ser el finalista; en
benjamí masculí, el títol va ser per a Víctor Rue,
amb Pau Rodríguez com a finalista; en aleví femení, la campiona va ser Joana Arcarons, amb
Abril Gómez com a finalista; i en aleví-infantil
mixt, Emili Elias es va proclamar campiona, amb
Xavi Mayoral.

El CT Lleida acull el Torneig de Veterans
de dobles a benefici d’Aremi

El Club Tennis Lleida va acollir l’11 de
juny el Torneig de Veterans +40 en la modalitat de dobles a benefici d’AREMI.
El torneig va comptar amb la participació
de 40 tennistes de diferents clubs de Lleida i Catalunya, amb noms coneguts com
ara Jordi Arrese, Eduard Osta o Eusebi Alcaine, juntament amb gairebé la totalitat
de l’equip de veterans del CT Lleida.

També es va cuidar la part informativa
del torneig, amb una xarrada a càrrec de
la presidenta d’Aremi, Mercè Batlle, i del
responsable del grup de disseny d’aquesta entitat. Els nois del Centre Ocupacional d’Aremi van ser els encarregats de
confeccionar els trofeus i es van mostrar
unes samarretes signades solidàriament
per Rafa Nadal.

Ares llobera guanya l’absolut de l’Express RC POLO
Ares Llobera es va proclamat campiona absoluta a
l’Express del RC Polo. La
jugadora del Club Tennis
Urgell va derrotar a la final
de la jugadora local Maria
Escudé (RC Polo) per 3-6,
6-3 i 6-1. Prèviament,
en semifinals havia batut
Alessandra Maya (CT Castelldefels) per 6-3 i 6-2.

Interclubs entre Sícoris i Tennispark
Més de trenta jugadors
del Sícoris es van desplaçar, el passat 5 de
juny, a Tarragona per
participar a l’Interclub
anual amb el club Tennispark,
agermanat
amb l’entitat des de fa
quatre anys. Durant la
jornada, es van disputar més d’una vintena
de partits tant de dobles com d’individuals.

Joaquim Soriano,
del CN Lleida, campió
de l’Obert Juvenil
Tous de Manresa
Joaquim Soriano, jugador del CN Lleida, es va proclamar campió de la categoria infantil masculí 2 del Torneig
Obert Juvenil de Tennis Tous 2016,
que, com cada any, es va celebrar a les
pistes del CT Manresa. A la final, Joaquim Soriano es va imposar al jugador
CT Torelló, Roger Clot, per 7-6 i 6-0.

Èxit de les XII hores dels Mèdiums al CT Urgell
La XXXV edició de les 12 Hores de any la Penya Mèdiums, va comptar
tennis dobles masculins del Club amb un total de dotze parelles en
Tennis Urgell, que organitza cada competició.
Segueix-nos a Facebook, ja som més de 3.000

