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LLeida, capitaL deL tennis femení
eL ct UrgeLL acoLLirà L’eUropeU sUb 18-copa de La reina deL 16 aL 18 de setembre

Lleida tornarà a ser, per uns dies, 
capital del tennis femení europeu 
amb motiu de la celebració, els pro-
pers dies 16, 17 i 18 de setembre 
de 2016, de la gran Fase Final de 

la XLV (45a) edició del Campionat 
d’Europa Sots-18 de Seleccions Fe-
menines – Copa de la Reina Sois-
bault a les pistes del Club Tennis 
Urgell.



Garbiñe MuGuruza ja va ser ‘reina’ al CT urGell
va juGar el TorneiG el 2011 quan enCara no era Ídol Mundial

En l’última edició que la com-
petició va recaure al CT Urgell, 
l’any 2011, la tennista que lide-
rava l’equip era una jove i encara 
desconeguda, per al gran públic, 
Garbiñe Muguruza, que ja va de-
mostrar la seva qualitat i el gran 
futur que tenia per davant. De fet, 
aquest any va tornar a Lleida per 
jugar la Fed Cup, en una elimintò-
ria històrica jugada al CT Lleida.

Lleida, seu fixa de la Fase Final

Lleida ha estat seu fixa de l’Estat 
espanyol d’aquesta competició i, 
amb aquesta, ja són 27 edicions. 
Fins fa pocs anys anava alternant 
una Fase Zonal amb una Fase Fi-
nal, aquesta modalitat va canviar 
i ara, Lleida acull, només, la Fase 
Final  amb seu rotatòria entre CT 
Urgell, CT Lleida, Sícoris i de for-
ma coordinada amb la Represen-
tació Territorial a Lleida de la FCT.



En aquesta ocasió, l’equip espanyol 
serà un dels vuit conjunts que llui-
taran pel títol. Espanya va aconse-
guir l’accés a la Fase Final de Lleida 
després de quedar sotscampiona del 
Grup C amb un equip integrat per 
l’andalussa Eva Guerrero, la cànta-
bra Cristina Bucsa i la gironina Júlia 
Payola. 
Les espanyoles, dirigides pel capità 
Antonio Capella, van ser derrotades 
a la final per Rússia (2-1) després 
d’haver vençut a Bulgària i Romania. 

A més a més d’Espanya, les altres 
set seleccions que competiran al CT 
Urgell seran: Rússia, Itàlia, Hongria, 
Moldàvia, Suècia, República Txeca i 
Holanda.
Fins ara, la selecció estatal té en el 
seu palmarés 4 títols de campiona i 
ha estat subcampiona cinc vegades 
en les últimes 11 edicions.
L’última edició a Lleida es va dis-
putar a les pistes del CT Lleida al 
2013 sense la presència de l’equip 
espanyol.





ArAn Teixidó, cAmpionA
guAnyA el cAmpionAT de cATAunyA sub 15 del cn lleidA

Aran Teixidó va endur-se el torneig al 
vèncer en la final a Nadja Bay, cap de 
sèrie nº1, per el resultat de 6-3 i 6-2. 
La jugadora del CT Lleida va saber 
frenar l’impuls de 
la Nadja en els pri-
mer jocs del partit 
i mica en mica va 
anar imposant el 
seu ritme de joc, 
aconseguint portar 
el partit cap al seu 
terreny. 
La ronda anterior 
va enfrontar l’Aran 
Teixidó amb la 
seva germana Àres 
Teixidó, i com és 
habitual en els seus enfrontaments, 
el partit es va decidir en el tercer 
set. Per l’altre costat del quadre, la 
Nadja es va desfer en 2 sets de la 
jugadora Naroa Larrinaga.

lA jugAdorA 
del cT lleidA vA 
superAr nAdjA 

bAy A lA finAl, i A 
lA sevA germAnA 

Ares A les 
semifinAls



En el quadre masculí el jove jugador, cap 
de sèrie nº 6 del torneig  Jorge Plans (RC 
de Polo), de tan sols 14 anys, es va pro-
clamar campió després de desfer-se en la 
final d’Álex Martínez (CT Mataró),  i cap 
de sèrie nº 7. El resultat de la final va ser 
6-0, 4-6 i 6-1. La importància del partit 
va fer que cap dels dos contrincants jugu-

és el seu millor tennis, però Plans va ser 
capaç de ser més regular i de portar la 
iniciativa en els punts durant molts mo-
ments del partit. Això afegit al fet que es 
disputava a pista ràpida, va decantar la 
final cap al seu costat. Al doble, García-
Miralles es va imposar a Fanlo-Fillat per 
6-2 i 6-0.



A la categoria femenina, Nuria Pérez (CT Lleida) es va enfrontar a Claudia Bor-
bón (CN Lleida), amb victòria de la segona. Clàudia va caure després a segona 
ronda, igual que Anna Trilla (CT Lleida) que va superar la primera per WO. Per la 
seva banda, Beatriz Dolader (CN Lleida) va perdre a primera davant Aran Teixidó.
Al quadre masculí, Raul Galiano (CT Urgell) i Marc Mateo (CN Lleida) va caure a 
la segona ronda, mentre que Marc Anelo (Sícoris), Esteve Torrent (Sícoris) i Pau 
Prim (Sícoris) no van passar de primera ronda.
Al doble, Marc Mateo i Toni Vera, els dos del CN Lleida, van caure a primera 
ronda.



te’n recordes? S

ArAn teIXIdÓ I eL seU trIPLet AL cAMPIonAt de cAtALUnYA
En aquesta combinació de fotos es pot veure la lleidatana Aran Teixi-
dó, amb el seu entrenador, Miqui Moreno i el trofeu de campiona de 
Catalunya aleví (2013), infantil (2015) i sub 15 (2016). Històric.





Els pronòstics es van complir complert 
i Enrique Siscar va fer valer la seva 
condició de màxim favorit al títol i es 
va adjudicar l’Open Ciutat de Lleida-
Ortopèdia Rubio de Tennis en Cadira 
de Rodes que es va celebrar durant el 
mes de juliol a les pistes del Club Ten-
nis Urgell. 
El torneig va ser una realitat gràcies a 
la col·laboració d’Ortopèdia Rubio, Free 

Damm, Urquía&Bas i DKV Seguros, a 
més del suport del Consell Català de 
l’Esport, Ara Lleida, l’Ajuntament de 
Lleida, la RFET, la ITF i NEC. 
L’Open era el tercer Memorial Manel 
Palau, que és qui va iniciar un torneig 
que ja ha complert 14 anys de vida. 
Quant als premis, enguany s’havia aug-
mentat la dotació, que ha passat dels 
2.500 als 3.000 euros.

un gran campió per un gran torneig
enrique SiScar guanya el ciutat de lleida-ortopèdia rubio al ct urgell 



El partit que decidia el títol va tenir un 
clar dominador en la persona Siscar. El 
cap de sèrie número 1 del torneig i nú-
mero 155 del món es va moure sempre 
amb més claredat d’idees i sobretot 
amb precisió que el seu rival, Francesc 
Prat, segon favorit i número 169 del 
món. El resultat final, 6-3 i 6-1 favora-
ble a Siscar, parla ben clarament de la 
seva superioritat, fet que li va atorgar 
el títol amb tot mereixement.

Abans de la final individual del campi-
onat també es va celebrar la final de 
consolació, que enfrontava Raúl Mo-
reno i el colombià Juan Carlos Páez, 
número 173 del món. L’espanyol va ser 
molt superior i es va imposar per 6-2 
i 6-3.
També es va disputar la final de do-
bles, en la que Juanjo Rodríguez i José 
Coronado van guanyar el títol enfront 
Carlos Pina i Raúl Moreno. 

Unes finals amb molt nivell



De la mateixa manera, cal ressaltar la participació de fins a cinc jugadors lleida-
tans: Xavier Murillo, Jordi Torné, Ubald Ratés, Jacob Nadal i Josep Raurich. Els 
dos primers (Murillo i Torné) van aconseguir a més superar la primera ronda del 
quadre individual.

Una competició amb accent lleidatà



La jornada final va comptat amb la presència del president del CT Urgell, Ramon 
Mestres; de la regidora de la Paeria, Montse Parra; del diputat Paco Cerdà en 
representació de la Diputació de Lleida; del representant territorial d’Esports de 
la Generalitat, Joan Ramon Segura; del president de la Representació Territorial 
a Lleida de la Federació Catalana a Lleida, Ignasi García, del representat d’Orto-
pèdia Rubio, Toño Rubio i del president del CT Lleida, Jorge Culleré, entre altres. 



el Ct Juneda VIu el tORneIG sOCIal

se CelebRa quadRe IndIVIdual I de dObles



torneig social juneda S



segon CirCuit juvenil al Ct urgell 
orán, Fontova, ortiz, garCía i alonso, els Campions

Àlex Orán, Ichiro Fontova, Anna Ortiz, Pablo 
García i Fernando Alonso van ser els guanyadors 
de la segona prova del Circuit Juvenil celebrada 
el al juliol al CT Urgell. A la categoria aleví, en 
l’apartat femení la final va enfrontar Anna Ortiz 
(1) i Clàudia Puigdevall (2). Ortiz es va imposar 
per 6-1 i 6-0. En aleví masculí es va proclamar 
campió Ichiro Fontova, guanyadordavant el pri-
mer favorit, el jugador del CTUrgell Jan Rubio, 
per 7-5 i 6-2. En benjamí masculí, el títol també 

se’l van jugar els dos primers caps de sèrie, i al 
final va anar a parar a mans del favorit número 
1, Àlex Oran, guanyador enfront Pau Mateo per 
un doble 6-0. Pel que fa a la categoria infantil, 
la final també va enfrontar els dos màxims can-
didats al títol. Pablo García (1) va derrotar per 
6-1 i 6-3 Adolfo Suárez (2) . En cadet de nou 
una final sense sorpreses, amb Fernando Alonso 
(1) i Álvaro Arbizu (2) com a protagonistes. El 
títol va ser per al primer per 5-7, 6-1 i 10-7.



circuit estiu - ct urgell S



PASCUAL I ORÁN, CAMPIONS A VILAFRANCA

AReS LLObeRA,      
bRILLA A CORNeLLà 

Ares Llobera (CT Urgell) es va impo-
sar en la prova del Circuit de la FCT al 
Centre Internacional de Tennis de Cor-
nellà. A la final, Llobera va derrotar la 
jugadora de la FCT Judit Vives (número 
49 d’Espanya), en un duel de tres ho-
res. El resultat final va ser de 7-5, 6-7 
i 10-6 al supertiebreak de desempat.

Els jugadors del CT Lleida van ser protagonistes al Circuit Juvenil d’Estiu del CT Vilafranca acon-
seguint dos títols de campions i un de finalista. Gerard Pascual es va proclamar campió infantil 
davant Marçal Miret (2) guanyant per un ajustat 11-9 al súper tie break. Pascual venia de guanyar a 
semifinals a Pol del Castillo, sotscampió de Catalunya Sots-13. Álex Orán va sumar una nova victòria 
en benjamí. En aquesta ocasió va superar a Izan Madera.  Ichiro Fontova (aleví) va ser sotscampió 
després de superar a semifinals a Guillermo Martin (2) i perdre a la final contra Carles Rojas.
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