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Verdasco i Pous, campions
del Master Nacional de Lleida

El madrileny Fernando Verdasco i la
barcelonina Laura Pous es van

proclamar campions d'Espanya
Absoluts després imposar-se al
Master Nacional Mapfre que es
va celebrar entre els dies 19 i
22 de desembre al pavelló
Barris Nord. La capital del

Segrià va poder gaudir durant
quatre dies d’alguna de les

millors raquetes del planeta en una
cita històrica pels aficionats lleida-

tans al tennis.  
Els dos vencedors van superar en les seves respectives finals al
toledà Feliciano López per 6-7 ( 8), 6-4 i 7-6 (6 ), i la valenciana
Anabel Medina per 6-3 , 3-6 i 7-5, alçant-se a més a més amb les
copes de SM el Rei i la Reina .

Van superar 
en les finals a

Feliciano López i
Anabel Medina,
respectivament



Edició 100 amb un cartell de luxe

Doble campió d'Espanya en 2004 i
2005, i guanyador del Master
Nacional el 2007, Fernando
Verdasco va inscriure el seu nom
com a campió de l'edició número
100 del Campionat d'Espanya
Absolut. Va sorprendre a les semifi-
nals al primer favorit del quadre, el
murcià Nicolás Almagro per 6-4 i 7-
6 ( 2), mentre que Feliciano López
vencia per 6-2 i 6-4 al veterà ala-
cantí de 35 anys Rubén Ramírez ,
guanyador de la primera fase jugada
a la nova Ciutat del Tennis de la RFET
a Sant Joan Despí .
Ramírez s'havia beneficiat de la reti-
rada per lesió en primera ronda de
Tommy Robredo amb 5-5 al marca-
dor del primer set, mentre que
Feliciano López superava al Campió
d'Espanya de l'any passat Pablo
Andújar (6-3  i 6-4) , Fernando
Verdasco a Marcel Granollers (7-5 i
6-3) i Nicolás Almagro a Albert
Montañés (6-3 i 6-4) .

Verdasco, 
campió 100 d’un

torneig amb, entre
d’altres, Robredo,

Almagro i
Granollers



Pous suma el tercer títol estatal

A la competició femenina, Laura Pous es va
alçar també amb el seu tercer títol de
campiona d'Espanya després dels acon-
seguits el 2004 i 2010  i el primer del
Màster Nacional després de ser finalis-
ta en l'última edició jugada fa tres anys. 
La jugadora de Granollers havia aconse-
guit la seva plaça a la fase final de Lleida
després de guanyar la prèvia jugada dies
enrere a Sant Joan Despí .
En primera ronda, sorprenia a la número 1 espan-
yola Carla Suárez (6-3, 3-6 i 6-4 ), minvada físicament, en un duel entre
les dues vegades campiones d'Espanya i últimes finalistes del Màster
Nacional el 2008 i 2010 respectivament. 
A les semifinals superava la sevillana Estrella Cabeza (6-3 i 6-4). A la
part baixa del quadre, Anabel Medina, quatre vegades guanyadora del
Màster Nacional i doble Campiona d'Espanya,  necessitava els tres sets
per doblegar la castellonenca de 17 anys Sara Sorribes (6-2, 4-6 i 6-1).
La valenciana ja havia debutat amb problemes davant la jove gironina de
16 anys acabats de fer, Paula Badosa (7-6 i 7-6) , mentre que a la resta
d'aparellaments de primera ronda, Sorribes sorprenia Silvia Soler, i
Estrella Cabeza a Lourdes Domínguez (6-0, 3-6 i 7-6 ) .

La campiona 
va sorprende a la

primera ronda 
a la número 1,
Carla Suárez



Un podi molt especial

FOTO DE FAMÍLIA - Tennistes, institucions, federacions i patrocinadors,

junts a la foto de grup oficial amb la que es va tancar el Master.

HOMENATGE A MIKI ROQUÉ - Abans de la cerimònia de lliurament dels pre-
mis, es va fer un reconeixement al futbolista lleidatà, Miki Roqué. Els seus
pares van rebre un ram de flors i una samarreta signada pels tennistes.

DETALL pel jutge àrbitre del
torneig, Javier Moreno, de
mans d’Ignasi García.



Un podi molt especial

POUS va rebre el guardó de mans de

Conxita Martínez

ELS DOS ‘PETITS’ MES-

TRES LLEIDATANS -

Paula Arcarons i  Gerard

Pascual van guanyar el

Gran Premi MAPFRE que

es va donar als vence-

dors benjamins del

Màsters Wala. El repre-

sentant de MAPFRE,

Miguel García, els va lliu-

rar el premi.

VERDASCO el va rebre del lleidatà Albert

Costa, director del torneig.



Un podi molt especial

FELICIANO LÓPEZ

va rebre el trofeu

del president de la

R e p r e s e n t a c i ó

Territorial a Lleida

de la FCT, Ignasi

García.

ANABEL MEDINA

el va rebre del pre-

sident de la

Federació Catalana

de Tennis, Joan

Navarro.



El públic va gaudir d’un gran tennis

DE MENYS A MÉS - Després de dos dies de fluixa entrada, coincidint amb dies laborables (dijous i divendres),
dissabte amb les semifinals el Barris Nord es va animar i el diumenge, amb les dues finals, l’entrada supe-
rava les 2.200 persones. Una gran festa per un gran espectacle.



El públic va gaudir d’un gran tennis



Estrelles dins i fora de la pista

MARTINA HINGIS, CARLOS MOYA o CONXITA MARTÍNEZ van ser, entre d’altres alguns dels ex-tennistes
d’elit que no es van voler perdre la gran cita de Lleida. La suïsa, número 1 durant molt anys, va ser una de
las grans atraccions fora de la pista i va presenciar els partits i també els entrenaments. A la graderia
també hi van ser presents, durant molts partits, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat d’alguns regi-
dors com Txema Alonso, Felix Larrosa, Motse Mínguez o Rafel Peris. També esportistes com el campió olím-
pic Saul Craviotto van gaudir del tennis al costat de presidents de clubs de tennis de Lleida i província, i
representants de la FCT.



Una pista ATP pel torneig

UNA P ISTA  DE  PR IMER
NIVELL - La superfície que
es va instal·lar al Barris
Nord va ser una pista
Greenset com la que se va
jugar la Copa Masters a
Londres unes setmanes
abans. De fet, la pista era la
mateixa sobre la que es va
jugar aquest any el Masters
500 de València.Txema
Alonso, Felix Larrosa, Motse
Mínguez o Rafel Peris.
També esportistes com el
campió olímpic Saul
Craviotto van gaudir del
tennis al costat de presi-
dents de clubs de tennis de
Lleida i província, i repre-
sentants de la FCT.



La presentació institucional

PRESENTACIÓ OFICIAL  - Uns dies abans de
l’inici de l’activitat al Barris Nord, el Master es
va presentar de forma oficial a la Paeria amb
la presència, entre d’altres, de l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros; el president de la
Federación Española de Tenis, José Luis
Escañuela; Albert Costa, director esportiu de
la RFET i director del torneig i el president a
Representació Territorial a Lleida de las FCT,
Ignasi García.
Escañuela va assegurar que García és un dels
presidents federatius del tennis espanyol que
més coses organitza i més coses aporta al
col·lectiu tennístic i va definir Lleida com una
de les ciutats del tennis per excel·lència. Per
la seva banda, Ignasi García va agrair la con-
fiança de RFET, va lloar l’aposta pel tennis que
fa la Paeria, els seu alcalde i la regidoria
d’Esports, i va destacar el gran treball i la
excel·lent col·laboració de tots els clubs de
Lleida i província.

EN DIRECTE PER TVE - El torneig va tenir una bona
cobertura mediàtica i va ser emès en directe per TVE a
través del seu canal temàtic d’esports Teledeporte.er
Moreno, de mans d’Ignasi García.



Els altres ‘protagonistes’ 

APLEGAPILOTES I VOLUNTARIS - Uns 40 nois i nois van col·laborar en l’organització del torneig d’aplega-
pilotes oficials i també de voluntaris a la graderia. Van ser joves tennistes dels quatre clubs de la ciutat de
Lleida que es van bolcar des de l’inici en l’organització de l’esdeveniment. Com a coordinadors hi va ser el
director tècnic provincial, Miqui Moreno, acompanyat en tot moment pels tècnics Dolors Folguera i Luismi
Cor, entre d’altres. També destacar la tasca de Jaume Miró com a assistent dels tennistes, i dels lleidatans
que van fer d’espàrrings als entrenaments del jugadores i jugadores del Master: Hugo Palomar, David Cor,
Adrià Abella, Guillem Secanell i Óscar Manciñeiras.  



Els altres ‘protagonistes’ 



http://twitter.com/walaesports

http://www.facebook.com/walaesports

Wala t’ofereix
Consell professional
Tallers especialitzats
Primeres marques
Aparcament
Benefis Club Wala

Antiga N-II a 1Km de Lleida direcció Saragossa

www.wala.cat

Descompte indirecte
en Xecs Compra per

als Socis del Club
Fer-se soci és instantani

i gratuït

http://twitter.com/walaesports
http://www.walashop.com
http://www.facebook.com/walaesports
http://www.wala.cat/mapabotigues.html
www.wala.cat
http://www.facebook.com/walaesports
http://twitter.com/walaesports
http://www.clubwala.cat
http://www.walashop.com


El Torneig la Caparrella-ASPID
neix amb força, il·lusió i ambició

Les pistes cobertes de la Representació Territorial a
Lleida de la FCT van acollir els dies 29, 30 d’octubre i
1 de novembre el primer Torneig Caparrella-ASPID de
tennis en cadira de rodes. Es tracta d’una primera edi-
ció (prova pilot) d’un torneig que l’any vinent té el
repte de convertir-se en un campionat de referència,
de categoria Open i d’àmbit estatal.  
Carlos Pina va fer bons els pronòstics i es va endur la
victòria davant el lleidatà Jordi Torné per 6-0 i 6-3.
Pina, aragonès nascut a Escatrón i número 7 del ràn-
quing espanyol, va imposar la seva major experiència i

la solidesa del seu joc per sumar el triomf. Al quadre
de dobles, el títol va ser per la parella formada per Pina
i Víctor Marcén que va derrotar els lleidatans Xavier
Murillo i Josep Cunillera per 6-2 i 6-2.
A banda dels campions i finalistes, el torneig va comp-
tar amb la presència de tennistes lleidatans com Pep
Raurich, Jacob Nadal i Ubald Rates. El director del tor-
neig va ser el Director Tècnic Provincial, Miqui Moreno;
d’àrbitre va exercir el segon entrenador del centre de
Tecnificació, Jaume Miró i els aplegapilotes van ser els
nens i nenes que entrenen al centre.  

Representació
Territorial a Lleida
de la FCT i ASPID
posen en marxa

el projecte

El repte és 
convertir-lo l’any

vinent en un 
open d’àmbit

estatal

Pina supera a
Torné a la final; i

Pina-Marcén
guanyen els

dobles a Murillo-
Cunillera 



Primer Torneig la Caparrella-ASPID



Primer Torneig la Caparrella-ASPID



Primer Torneig la Caparrella-ASPID

A l’entrega de trofeus hi van assistir, entre d’altres, el
president de la FCT a Lleida, Ignasi García; la presi-
denta d’ASPID, Montse Bertran; el regidor d’Esports

de l’Ajuntament de Lleida, Txema Alonso; el represen-
tant d’Esports de la SGE a Lleida, Josep Ramon
Solsona, i Toño Rubio, responsable d’Ortopèdia Rubio. 



La XI Lliga McDonald’s
tanca amb èxit al CT Lleida

L’onzena edició de la Lliga McDonald’s Lleida va
posar el punt final amb èxit amb una festa de cloen-
da del tennis benjamí celebrada al club anfitrió se la
competició, el CT Lleida.
El CT Lleida ha estat el campió tant en el grup
Ronald McDonald amb el seu equip A i al grup Happy
Meal amb l’equip B.
En el grup Ronald McDonald el CT Lleida s’ha procla-
mat vencedor amb 18 punts, seguit del CN Lleida A
amb 6 punts i tanca la classificació el Sicoris .
En el grup Happy Meal, les coses han estat molt
ajustades. L’equip campió ha estat el CT Lleida B
amb 20 punts, seguit del CT Lleida C amb 17 punts
i el CN Lleida B amb 16 punts, tanca la classificació
el Centre Esportiu Mas Duran.
Pel que fa a la festa de cloenda de la Lliga Benjamí
McDonald’s Lleida, va ser tot un èxit demostrant
una vegada més que el campió de la Lliga ha estat
tot el tennis benjamí de les terres de Lleida, amb la

participació d’una seixantena de nois i noies.
La festa va començar amb la presentació de tots els
equips participants amb entrega dels seus meres-
cuts premis i regals.
Tot seguit, la festa va continuar amb jocs per a tots
els nois i noies assistents, on els nois havien de
demostrar les seves habilitats com a conductors,
damunt dels inflables, amb una pilota als peus, amb
jocs de col·laboració i jugant a tennis amb un camp
molt més petit.
La competició de mini tennis va donar cinc guanya-
dors: Guim Clavera, Pepe Esquerda, David Godia,
Alejandro Vicente i Ivan Pedrico. La festa va con-
cloure amb un gran berenar pels nois i noies.
L’organització va agrair la col·laboració de
McDonald’s Lleida i el seu suport durant tota la
Lliga, que ha fet possible que aquests nois i noies no
es quedessin sense la competició més divertida de
tot l’any i poder gaudir de la festa final.



La XI Lliga McDonald’s tanca amb èxit al CT Lleida
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Homenatge de la Paeria als 
petits ‘mestres’ lleidatans 

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat del regi-
dor d’Esports Txema Alonso, i de diferents repre-
sentants del consistori , va realitzar una
recepció oficial als petits ‘mestres’ del
tennis lleidatà. A l’acte, celebrat el pas-
sat 12 de desembre al Saló de Plens de
la Paeria, també hi van assistir el pre-
sident de la Representació Territorial a
Lleida de la FCT, Ignasi García, el presi-
dent del CT Lleida, Jorge Culleré, el pre-
sident del Sícoris, Jaume Vilella, el presi-
dent del CT Urgell, Ramon Mestres, així
com el director tècnic provincial de la FCT
Lleida, Miqui Moreno i pares i mares dels tennistes. 
Els tennistes que van rebre l’homenatge van ser
Ares i Aran Teixidó (CT Lleida) pel seu títol de cam-

piones d’Espanya aleví de dobles i pel sots-campio-
nat d’Espanya d’individual de l’Aran. També Néstor

Giribet (CT Barcino) que va ser Campió de
Catalunya infantil de dobles i Alejandro

Serret (CT Lleida), campió de Catalunya
Sots 13.
També van ser reconeguts els compo-
nents de la selecció de Lleida masculi-
na aleví i infantil que es van poclamar

campions de la Transpirineus 2013: Pep
Canyadell (CT Urgell), Néstor Giribet (CT

Barcino), Gerard Villanueva (CN Lleida) i
Gerard Farré (CT Urgell). I la selecció femenina

que va ser sots campiona i que estava formada per
Aran Teixidó (CT Lleida), Anna Trilla (CT Lleida), Maria
Teixidó (CT Lleida) i Ares Llobera (CT Urgell).

L’alcalde 
Àngel Ros felicita 
els tennistes, la
Federació i els 
clubs pel seu 

treball



Homenatge de la Paeria als petits ‘mestres’ lleidatans 

BON AMBIENT, FELICITACIONS i DETALL PEL NET
DE L’ALCALDE - El bon ambient va presidir en tot
moment la recepció. Àngel Ros va felicitar els ten-
nistes, els clubs i la Federació pel seu treball, mentre
Ignasi García va posar l’accent en el bon moment del
tennis lleidatà i va destacar el gran treball que fan els

clubs i la bona sintonia que té el tennis lleidatà en els
últims anys. Un dels moments més especials de la
recepció va ser quan la família del tennis, mitjançant
el president de la FCT a Lleida, va regalar a l’alcalde
una petita raqueta pel seu nét desitjant que, en el
futur, pugui gaudir del nostre esport. 



Els tècnics lleidatans 
dissenyen el 2014

Com cada final de tem-
porada es va celebrar la
reunió de directors
d'escola i tècnics de la
Província de Lleida per
tal de tractar qüestions
d'interès comú, planifi-
car el calendari esportiu
i les diferents activitats
de cara al 2014.
A la trobada, convoca-
da pel director tècnic
provincial, Miqui
Moreno, hi van ser pre-
sents Ramon Melé (CT
Lleida), Emiliano Rubio
(Sícoris Club), Nuria
González (CE Mas
Duran Cervera), Dolors
Folguera (Fopi Escola), James Ramírez (CT Balaguer),
Carles Modol (CN Lleida) i Carlos Coll (CT Urgell).  
Entre els nombrosos temes que es van tractar es
van elaborar el calendari de Circuit Provincial - Camí
al Màsters Wala, així com els calendaris dels Circuit

Minitennis i Juguem. Els tres es faran públics pròxi-
manent, s’enviaran als clubs i es penjaran també al
web de la FCT, al Facebook oficial de la FCT Lleida i es
publicaran al TOT TENNIS. 
A la trobada es van repassar, entre d’altres, aspectes
relacionats amb el Master Nacional, IV Màsters Wala,
tennis escolar, concentracions periòdiques de la FCT
o cursos de formació. També es va parlar de la posa-
da en marxa del Programa Supertennis 1, el
Cucasport-Cucalòcum i d’una formació específica
orientada al rendiment mental dels jugadors, per a
tècnics, pares i jugadors.
Apuntar també un petit canvi que es va aprovar res-
pecte a la puntuació que s’atorga en el Camí cap al
Màsters Provincial Wala. A partir d’aquesta tempo-
rada els donarà 5 punts als vuitens de final dels pri-
mers quadres i es destinarà punts als campions i
finalistes del quadre 2. Els vencedors rebran 10
punts i els sots-campions 5.



El CT Tàrrega, amb la Marató de TV3

Segona concentració de la FCT Lleida
Seguint el programa de concen-
tracions de la FCT Lleida, el 23
de novembre es va celebrar la
dels nascuts 2001. En aquesta
ocasió es va adaptar la concen-
tració a les activitats de la FCT
al CT Barà amb motiu del Català
Absolut. Els convocats van par-
ticipar en un entrenament RDS
conjunt amb altres alevins de
Catalunya. Els convocats van
ser: Gerard Farré, Gerard
Villanueva, Esteve Torrent, Marc
Anelo, Aran Teixidó, Anna Trilla,
Maria Bonet i Irene del Agua. La
següent trobada es farà a la
Caparrella el dia 18 de gener per
a jugadors/res de 2004.

El CT Tàrrega, fidel a la
seva tradició, va organit-
zar activitats de tennis al
carrer, en un dels actes
de col·laboració amb la
Marató de TV3. El presi-
dent, Joan Castro, no va
faltar a la cita.



Torna per quart any seguit 
“I ara... Tennis” a les escoles

Per quart any consecutiu s’ha tornat a posar en
marxa la campanya de tennis escolar “I ara... Tennis”.
A finals de 2013 es va donar el tret de sortida amb
la presentació del programa i de les activitats que va
realitzar el Director tècnic provincial de la FCT a
Lleida, Miqui Moreno, davant d’un grup de profes-
sors. La presentació va anar càrrec, una vegada
més, de la representant del Departament

d’Ensenyament de la Generalitat Gemma Arrufat.
Com cada any diferents escoles de Lleida i Província
participen en aquest programa de la Federació que
te com a objectiu la difusió del tennis en horari lec-
tiu. Els professors realitzen també la formació a la
Caparrella després de la qual reparteixen els packs
de material esportiu i didàctic per tal d'iniciar les
classes als centres. 
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