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la selecció dóna un pas endavant
san sebastián va ser l’escenari de la sortida del 2016

La Selecció Lleidatana va donar un nou pas 
endavant en la seva particular i pionera aven-
tura. Amb un combinat format per 14 nois i 
noies (benjamí, aleví i infantil), va visitar del 
9 a l’11 de setembre el Real Club de Tenis 
San Sebastián per jugar davant un combinat 
de Gipuzkoa. La selecció masculina estava in-
tegrada per Gerard Pascual (CT Lleida), Alejan-

dro Vicente (CT Lleida), Jan Rubio (CT Urgell), 
Emili Elias (Sícoris), Odei García (Sícoris), Al-
bert Pedrico (CN Lleida), Víctor Almarza (Sí-
coris), Sergi Viles (CT Mollerussa) i Álex Orán 
(CT Lleida). La femenina la formaven Claudia 
Borbon (CN Lleida), Paula Arcarons (Sícoris 
Club), Clàudia Puigdevall (CT Lleida), Laia Lar-
rosa (CT Lleida) i Meritxell Teixidó (CT Lleida).



victòria exhibint bon nivell (48-37) 

Després de tres intensos dies, Lleida 
es va acabar imposant per un marca-
dor global de 48-37 després de dis-
putar 85 partits tant d’individuals com 
de dobles. Els represententants lleida-
tans van exhibir un bon nivell en totes 
les categories, completant un gran cap 
de setmana en el qual, al marge del 
tennis, també hi va haver estones per 

conèixer la ciutat i algunes de les tra-
dicions locals. El País Basc va ser la 
cinquena parada d’una selecció que el 
passat més de juny va ser apadrinada 
de forma oficial per Albert Costa. El 
projecte es va posar en marxa a Navar-
ra al 2011, i posteriorment va seguir 
per Tarragona (2012), València (2013), 
Sevilla (2014) i Madrid (2015).



  

L’expedició lleidatana estava forma-
da, al marge de l’equip i del presi-
dent de la FCT Lleida, Ignasi García, 
pel director tècnic provincial, Marc 
Ivan Rodríguez Nieto, i per Pedro Àl-
varez, segon entrenador i preparador 
físic. A ells cal afegir-hi un grup de 
pares i germans de tennistes format 
per una trentena de persones que 
també va acompanyar la selecció.

Marc Ivan rodríguez, al capdavant 
de la seleccIó aMb pedro Álvarez 

coM a preparador físIc



  

Ignasi García es va mostrar molt 
satisfet per aquest nou pas del 
projecte. “L’objectiu és que joves 
tennistes de diferents clubs que 
durant l’any juguen en contra o 
per separat, puguin jugar i conviu-
re junts durant uns dies, fent-ho, a 
més, sota el paraigües de la selec-
ció i en llocs on no juguen mai. És 
un cap de setmana que combina 
esport, cultura i germanor, i que 
permet els nois i noies viure una 
experiència que recordaran durant 
molts anys”.
El president de la FCT a Lleida va 
ressaltar també “el bon nivell dels 
tennistes, fet que demostra el gran 
treball que s’està fent als clubs”, i 
va “agraïr a les institucions el su-
port que donen a la selecció llei-
datana. Sense elles aquest projec-
te seria impossible”.   

“Són experièncieS que elS 
noiS i noieS recordaran 

durant moltS anyS”

s
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S ÁleX orÁn   S
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La seLecció va 
guardar mig 

dia per visitar 
eLs LLocs més 

embLemàtics de 
san sebastián

s







Una rUta pel 
casc antic i Un 
sopar en Una 

típica sidreria 
van completar           

la visita  

s



Ares Teixidó brillA enTre les grAns 
CAu A semifinAls del CATAlà AbsoluT dAvAnT lA professionAl lourdes domínguez 

Ares Teixidó va ser protagonista del 109è 
Campionat de Catalunya Absolut-35è Trofeu 
Joan Marget i Ferrer “in memoriam”, que es 
va celebrar del 5 al 10 de setembre a les 
instal·lacions del CT Girona. La jove jugadora 
del CT Lleida va caure a les semifinals de 
la competició davant la tennista professional 
Lourdes Domínguez que, juntament, amb Al-
bert Ramos, es proclamaria finalment campi-
ona del torneig.
Teixidó va mostrar una de les seves millors 
versions i, després de superar la prèvia, es va 
desfer de Clàudia Hoste (CT Laietà), jugadora 
que s’havia proclamat campiona de Catalunya 
júnior i subcampiona d’Espanya de la catego-
ria. La lleidatana ve vèncer 4-6, 6-3 i 6-3. 
En el duel davant Domínguez, Ares va acusar 
els nervis al primer set (0-6), però va recupe-
rar les bones sensacions i el bon joc al segon, 
en el qual va tenir avantatges de 3-0 i 4-3. 
Tot i això, Domínguez va imposar finalment la 
seva major experiència i es va endur per 4-6 
el set, el partit i la classificació per a la final.   
Aran Teixidó va perdre a la segona ronda de la 
qualificació davant Ester López.



Marató de dobles a Mequinensa 
Les Pistes Municipals de Tennis de Mequi-
nensa van acollir la 12a Marató de Tennis de 
Dobles que organitza el Club Tennis Mequi-
nensa. 
El torneig, que es va disputar en categories 
masculina, femenina i mixta, va acabar amb 
un sopar de germanor entre els participants 
després del lliurament de premis. 
La competició va comptar amb 15 parelles 
participants, va celebrar més de 40 partits 
i va acabar amb un sopar de germanor i el 
lliurament de trofeus.
En categoria masculina, els lleidatans Manel 
Pérez i Gerard Pérez, pare i fill, es van impo-
sar a la final a la parella formada per Javier 
Borbón i Josep Maria Vallès. En la catego-
ria femenina la victòria es va quedar a casa, 
ja que Claudia Borbón i Mercedes Gargallo 
van guanyar la final a Núria Pérez i Juncal 
Casáiz. En categoria mixta, duel familiar en 
el partit que va tancar la competició i en 
el qual van vèncer els locals Javi Borbón i 
Claudia Borbón, relegant Manel Pérez i Nú-
ria Pérez a la segona plaça. L’organització 
va lliurar una plaça als Pérez, del CT Lleida, 
ja que els quatre membres de la família van 
aconseguir disputar les finals de les tres ca-
tegories i guanyar-ne una, la masculina.



Marató dobles S



El CT JunEda CElEbra lEs 24 horEs
dani i sam GorroChaTEGui i lamarCa-dominGo, Campions 

El Club Tennis Juneda va organitzar el 
torneig 24 Hores de Tennis 2016. En 
la categoria de dobles masculins, els 
guanyadors van ser Dani Gorrochategui 
i Sam Gorrochategui, que es van impo-

sar en la final a Oriol Masbernat i Marc 
Vallés, mentre que en dobles femenins, 
el títol va ser per a Eva Lamarca i Mer-
cè Domingo, vencedores davant Pilar 
Palau i Salomé Puig.



El CT llEida TanCa El CirCuiT d’ESTiu
la prova va rEunir unS SETanTa jugadorS a prinCipiS dE SETEmbrE

La setmana del 5 a l’11 de setembre 
es va disputar a les pistes del Club 
Tennis Lleida l’última prova corres-
ponent al Circuit Juvenil d’Estiu de 
la Federació Catalana de Tennis, 
amb la participació d’una setantena 
de nois i noies.
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