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MIG SEGLE DE CT TÀRREGA

el club de l’urgell celebra el seu aniversari en un gran sopar

	

Una gala amb premiats
i reconeixements

El Club Tennis Tàrrega va viure, el passat 22 d’octubre, una
jornada molt especial, sobretot
per als seus membres més veterans, amb la celebració del
sopar commemoratiu de les
noces d’or de l’entitat, que va
aplegar un centenar de persones entre socis, simpatitzants i
convidats.
Abans, durant tot el dia, les pistes del club van acollir el Tor-

neig de Dobles Festa 50 anys,
mentre que els més petits de
les famílies van poder gaudir
d’una vetllada de màgia realitzada per les tres components
del grup local Màgic Girls.
El sopar es va celebrar al recinte de l’Espai Mercat i va començar amb unes paraules del
president del CT Tàrrega, Josep
Gené Llorens. Durant la vetllada, els assistents van compar-

tir anècdotes i vivències, i en
acabar l’àpat es van lliurar els
guardons del Torneig de Dobles
50 anys, que va tenir com a
guanyadors la parella Jordi VilaRamon Jové, i com a subcampions, Josep Guim-Eduard Morera, mentre que al torneig de
consolació, els campions van
ser Eduard Sáez-Montserrat
Valles, i els subcampions, Silvino Medina-Francesc Gallinat.

La part més emotiva del sopar va ser el lliurament de la Placa Commemorativa en
homenatge pòstum al fundador i primer president del club, Manel Salas Amargós,
recollit pel seu fill, Manel Salas Olivé. També es va entregar una placa al soci de més
edat en actiu, Josep Massons Tomàs, així com les medalles commemoratives dels 50
anys als participants del torneig de dobles i als joves alumnes de l’Escola de Tenis del
club. A més, Ramon Clapés, vicepresident del CT Lleida, va lliurar una placa d’adhesió
als 50 anys de l’entitat targarina, i també es reberen adhesions i el suport amb presència al sopar dels presidents del CT Urgell, CT Balaguer i CT Juneda.

En els parlaments finals, van intervenir Carles Pascual, regidor de Governació i Promoció Econòmica i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tàrrega; Josep Gené, president de
l’entitat, que va expressar l’agraïment a tots
el presidents i juntes que han fet possible la
realitat del tennis a Tàrrega, a la vegada que
va fer palesa la necessitat d’uns terrenys per
acollir més pistes i donar cabuda a les activitats creixents del club; Joan Navarro, president de la FCT, i el representant Territorial a

Lleida de la FCT, Ignasi García, van reconèixer la tasca duta a terme per una entitat a la
que va expressar tot el seu suport de cara al
futur; i Joan Segura, representant territorial
d’Esports de la Generalitat, que va remarcar
la tenacitat i bona feina feta pel club en la
seva llarga trajectòria.
Els assistents van brindar per aquests primers cinquanta anys d’història i per la bona
marxa del CT Tàrrega. La festa va acabar
amb un ball a càrrec de la orquestra Glacé.

Trobada de clubs amb la FCT
El CN Lleida va acollir una trobada de clubs organitzada per
la Federació Catalana de Tennis on es van presentar els resultats esportius i econòmics,
així com els projectes de futur.
El motiu de la reunió, que se
celebra també a Barcelona,
Girona i Tarragona, era informar de l’evolució de la FCT,
donar a conèixer el moment
en el qual es troba l’entitat i
posar en valor els serveis que
la Federació dóna a tot el territori català.
L’exposició va anar a càrrec
del president de la FCT, Joan
Navarro, del director general, Antoni Cuadrada, del responsable de l’Àrea Esportiva,
Óscar Mas, i del director de
l’Àrea de Docència i Recerca
de la FCT, Roberto Velilla, tots
ells acompanyats, durant la
trobada, pel president a Lleida
de la FCT, Ignasi García.

bon ambient al sopar de la FCT Lleida
El bon ambient va presidir el sopar de
Nadal organitzat per la FCT Lleida, que
es va celebrar el passat divendres2 de
desembre a les instal·lacions del Club
Natació Lleida. A la vetllada, que ja
s’ha convertit en tradicional, hi van ser
presents membres de la junta de la
Representació Territorial a Lleida de la
FCT, a més de presidents i membres
de les juntes directives de diferents
clubs de la província.
Entre els presidents de club que hi van

assistir, hi figuraven Josep Talavera
(CN Lleida), Ramon Mestres (CT Urgell), Jorge Culleré (CT Lleida), Eduard
Abella (Sícoris Club), Pere Gatnau (CT
Mollerussa), Josep Maria Segòvia (CT
Balaguer), Josep Masbernat (CT Juneda) i Josep Gené (CT Tàrrega).
També hi van ser presents el president
de la FCT, Joan Navarro, el representant Territorial a Lleida, Ignasi García, i
el Director Tècnic Provincial, Marc Ivan
Rodríguez Nieto.

Un Open Sícoris-Esports Pifarré de rècord
250 inscrits i 17 quadres en la setena edició
El passat 30 d’octubre es van lliurar
els guardons del 7è Open Sícoris Esports Pifarré, que enguany ha obtingut un rècord de participació en
arribar als 250 inscrits. La prova era,
a més, la darrera que puntuava per al
Màsters Provincial, amb la qual cosa
atorgava les darreres places lliures

per aquest torneig. En total es van
constituir 17 quadres que, del 17 de
setembre al 30 d’octubre, van permetre als aficionats gaudir del gran
nivell dels partits oferts a les pistes
sicoristes, amb jugadors de tots el
clubs de la província i també de terres aragoneses i tarragonines.

Pel que fa als campions, en benjamí femení, Laia Larrosa es van endur el títol en
batre a Joana Arcarons; en benjamí masculí 1, Álex Oran va derrotar Sergi Viles; en
benjamí masculí 2, Nil Rubio va guanyar Marc Farré; en aleví femení, Clàudia Puigdevall va vèncer Cristina Moragas; en aleví masculí 1, Emili Elias va derrotar Odei Garcia;
en aleví masculí 2, Quim Ripoll va guanyar Gerard Fontova; en infantil femení, Claudia
Borbón va batre Paula Arcarons; en infantil masculí 1, Aleix Gaya va superar Alejandro
Blasco; en infantil masculí 2.

Per la seva banda, Gerard Larrosa es va imposar a Sergi Alió; en cadet femení, Claudia
Borbón va derrotar Bea Dolader; en cadet masculí 1, Esteve Torrent va vèncer Ricard
Rubio; en cadet masculí 2, Aleix Garrido va derrotar Pablo Dadón; en juvenil masculí,
Álvaro Barranco va guanyar Pep Canyadell; en juvenil femení, Maria Teixidó va batre
Sandra Azorín; en absolut masculí, Pablo Irigaray va derrotar Álvaro Barranco; i tant
en veterans +35 com en +45, Carles Mòdol va guanyar Jesús Almarza.

Un altre èxit de la Lliga McDonald’s
el CT Lleida corona el CT Mollerussa i el CT Lleida C com a campions

La 14a edició de la Lliga McDonald’s
Lleida de Tennis benjamí i prebenjamí va
posar el punt i final a dos mesos de competició amb una gran festa de cloenda al
Club Tennis Lleida.
El CT Mollerussa es va proclamar campió

al grup Ronald McDonald’s, seguit del Sícoris Club, el CN Lleida A i els equips A
i B del CT Lleida. Al grup Happy Meal, el
CT Lleida C es va endur el títol pel davant
del CT Lleida D, el CN Lleida B, el CT
Monzón i el CT Alcarràs.

CT MOLLERUSSA

CT Lleida C

Lliga McDonald’s S

Lliga McDonald’s S

La festa de cloenda va comptar amb la participació de més d’un centenar de nens i nens.
Durant aquest acte, es va fer la presentació de tots els equips i es va fer el lliurament de
premis i regals per a tots ells. També es va fer una competició de mini-tennis d’on van sortir
cinc guanyadors: Álex Oran, Alejandro García, Martina Escuer, Pere Puiggròs i Jan Garrofé.
Cal destacar que l’objectiu d’aquesta Lliga és la diversió i la formació d’aquests joves jugadors, per aquest motiu s’intenta apropar als nois i noies a la competició d’una forma molt
més lúdica i sense cap tipus de pressió.

El CT Lleida es queda a un pas de l’ascens a Primera
L’equip masculí absolut del Club Tennis Lleida es va quedar a les portes de l’ascens a
Primera en perdre per 4-1 davant l’Stadium
Casablanca de Saragossa, amfitrió i màxim
favorit, que va ser el club que va aconseguir
l’ascens. L’equip lleidatà va estar format per
Pep Canyadell, Néstor Giribet, Ramon Vilaltella i Roger Lera, i com a capità Kike Huelin.

El CT Lleida ja havia fet història en classificar-se per a la fase final, ja que mai un club
lleidatà havia estat tan a prop d’ascendir a
la màxima categoria. Ho va aconseguir en
ser primer del seu grup a la ronda anterior,
disputada a les pistes del CT Lleida i on va
derrotar el CT Gijón (5-0) i l’Internacional de
Madrid (5-2).

Ares i Aran Teixidó, amb richard gasquet

Les germanes Ares i Aran Teixidó van coincidir fa pocs dies amb el francès Richard
Gasquet i el seu entrenador, Sergi Bruguera, en una de les sessions que realitzen a
les instal·lacions del CIT de Cornellà.

Ares Llobera, a
l’ITF de Benicarló
Ares Llobera va disputar la ronda de
la Prèvia del ITF 10.000 de Benicarló.
La jugadora del Club Tennis Urgell va
lluitar fins el final per la classificació,
però no va poder derrotar Lucía Cortez,
campiona d’Espanya cadet i semifinalista al Nacional en categoria Júnior,
per 6-2, 5-7 i 6-2.

