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La Diada, la gran festa per a
tots els amants del tennis

La gran festa del
tennis lleidatà
ja escalfa
motors. El
d i s s a b t e
dia 17 de
maig el
Palau de
Congressos

la Llotja aco-
llirà una vetllada

plena de trofeus,
regals, sorpreses, diverses actuacions.
Una nit oberta a tots els amants del
tennis on cada any si apleguen clubs,
tennistes, entrenadors, federació, patro-
cinadors i representants de les institu-
cions.
Aquest any, s’ha escollit un nou escenari
per una Diada que l’any passat va supe-
rar el seu rècord d’assistents amb 261,
molts del quals van ser nenes i nenes i
gent jove, els grans protagonistes de la
festa.
Durant el sopar, que començarà a les
20.30 hores, es lliuraran també els tro-
feus a tots els equips campions i finalis-
tes del Terraferma 2013, i els campions i
finalistes del IV Màsters Wala, a més a
més de distincions especials. 
Recordem que en les categories de ben-
jamí, aleví i infantil tots els tennistes que
van participar en el Màsters Wala del CN
Lleida, només pel fet de jugar-lo, tenen
un val de Wala per valor de 30 euros que
s’entregarà durant el sopar amb la resta
de premiats. 
Serà una gran festa. Us hi esperem a
tots!

Es farà el 17 
de maig a la Llotja 
i estarà plena de 
trofeus, sorpreses,

actuacions i 
regals



El CT Urgell gaudeix amb 
els hereus d’Albert Costa

Carlota Martínez i Nicolás Álvarez es van adjudicar
l’edició 25 del Torneig de Setmana Santa-Trofeu
Albert Costa que es va celebrar del 12 al 16
d’abril al Club Tennis Urgell. 
Amb un ambient de gala per les nom-
broses persones que no es van per-
dre el millor tennis sots 13
d’Espanya, Martínez i Álvarez es
van desfer dels seus rivals,
Cristina Mayorova i Jaime Caldés,
en dues ràpides finals.
Per la seva banda, el quadre masculí
es va resoldre del costat del cap de
sèrie número 1, Nicolás Álvarez, molt
ferm durant tot el campionat i també en el
partit clau. 
El seu rival, Jaime Caldés va començar guanyant el

partit amb un 2-0, encara que Álvarez es va refer
ràpidament per vèncer 6-2 i 6-3. 

Aquesta edició del Trofeu Albert Costa va
tornar a caracteritzar-se pel gran nivell

dels seus participants. Així mateix, el
tennis lleidatà també va ser prota-
gonista amb grans partits dels
seus jugadors i amb una Ares
Teixidó (Club Tennis Lleida) que ha
arribat fins a les semifinals. 
A l’entrega de trofeus hi van assis-
tir els pares d’Albert Costa; el regi-

dor d’Esports de la Paeria, Txema
Alonso; el representant Territorial de

l’Esport a Lleida, Josep Solsona i el presi-
dent de la Representació Territorial a Lleida de la

Federació Catalana de Tennis, Ignasi García.

Carlota Martínez
i Nicolás Álvarez,
guanyen el XXV

Torneig de
Setmana Santa 



XXV Torneig Setmana Santa - Trofeu Albert Costa

ELS PARES DE L’ALBERT COSTA, la Rosa i el Jordi no es van perdre cap jornada.



XXV Torneig Setmana Santa - Trofeu Albert Costa

ARES TEIXIDÓ, LA MILLOR ARMA LLEI-
DATANA, VA ARRIBAR A LES SEMIFI-
NALS. La jugadora del CT Lleida i del
Centre de Tecnificació de la FCT a Lleida, va
jugar el seu primer gran torneig un cop
recuperada de la maluc i va ser protago-
nista. Amb tres victòries i més d'11 hores
de gran tennis es va plantar a les semifi-

nals on va caure davant la favorita i cam-
piona Carlota Martínez. Els altres tennis-
tes lleidatans van perdre en el partit del
seu debut. Van ser Aran Teixidó, que va
caure en un duel molt ajustat decidit al
tercer set, Gerard Villanueva, Gerard Farré,
Gerard Villanueva, Marc Anelo i Raúl
Galiano.



XXV Torneig Setmana Santa - Trofeu Albert Costa

BON AMBIENT AL CT URGELL. Un bon nombre d’aficionats es van apropar a les
instal·lacions del club per veure a algunes de les millors raquetes joves de l’estat.



Un quart de segle d’un torneig 
“que s’ha de posar en valor”

A la roda de premsa prèvia al torneig hi van prendre
part Ramon Mestres, president del CT Urgell; Albert
Costa, ex jugador lleidatà; Txema Alonso, regidor
d’esports de l’Ajuntament de Lleida; Miquel Padilla,
diputat de la Diputació de Lleida; Joan R. Solsona,
representant de l’Esport de la Generalitat i Ignasi
García, president de la Representació Territorial de la
Federació Catalana de Tennis a Lleida. 
Mestres va fer una “menció especial als socis, donat
que són els primers que viuen el torneig i, fins i tot,
acullen els nens que vénen a competir”. 
A la vegada que va destacar la implicació de les ins-
titucions i el gran suport de DKV Assegurances i
Estrella DAMM”, dos dels patrocinadors amb els
quals va comptar el Trofeu Albert Costa en l’edició
d’aquest any. 

El regidor d’esports, Txema Alonso, va basar la seva
intervenció en “l’esforç del Club Tennis Urgell per la
promoció de l’esport de base”, paraules a les quals
es va unir el diputat Miquel Padilla i el representant
territorial de l’Esport, Joan R. Solsona. Ambdós van
encoratjar també a l’entitat en continuar en aquesta
línia. 
Albert Costa va explicarque “es tracta d’una edició
molt important, ja que és un quart de segle d’aposta
de futur pel món del tennis”. 
Ignasi García va felicitar l’ex tennista per “no oblidar
mai les seves arrels i sempre tenir un sí pel que es fa
a Lleida” i va posar en valor el gran esforç que suposa
per a club, patrocinadors i institucions per mantenir
una competició d’aquest nivell amb els problemes
econòmics globals en què ens trobem.
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Jorge Culleré, quatre anys 
més al capdavant del CT Lleida

Jorge Culleré seguirà al cap-
davant del Club Tennis
Lleida durant els prò-
xims quatre anys. La
candidatura encapçala-
da per ell com a presi-
dent va ser proclamada
guanyadora per la Junta
Electoral, ja que va ser la

única que es va presentar
als comicis. 

La nova junta, que va prendre pos-
sessió el passat 8 d’abril, està formada per Jorge Culleré
(president), Ramon Clapés (vicepresident primer), Natxo
Fontova (vicepresident segon), José Luis Rodríguez
(secretari), Mercedes Agustín (tresorera), Judit Montel,
Celestí Pujol i Sergio Palop (vocals).

La que ell
encapçalava va 

ser l’única junta que
es va presentar a
les eleccions





El Circuit Juguem passa amb
èxit pel Club Tennis Urgell

La segona prova del Circuit Juguem, celebrat al Club
Tennis Urgell, va comptar amb més de seixanta joves
jugadors. La iniciativa que coordina la representació
territorial de la Federació Catalana de Tennis a Lleida

està dirigida a nens i nenes de 8 a 10 anys, que van
poder gaudir d’una tarda d’iniciació al tennis, d’un
berenar amb fruita de les nostres contrades i es van
endur una medalla commemorativa.



El Circuit Juguem passa amb èxit pel CT Urgell





Ascensos per a Mas Duran
i CT Urgell al Català Infantil

Mas Duran Cervera (nois) i CT Urgell
(noies) van ser els dos clubs que van
aconseguir ascensos aquest any algu-
na de les diferents categories que inte-
gren el Campionat de Catalunya
d’Equips Infantils - Trofeu JA
Samaranch. 
En noies, el CT Urgell es va proclamar
campió a la categoria bronze pujant
d’aquesta forma al grup d’Argent. Les
noies entrenades per SLAM van guan-
yar a casa davant el Club Tennis Olot
per 3-1 a les semifinals, i en el partit
pel títol jugat a les pistes del Figueres,
va ratificar la seva bona temporada.
Amb un empat a dos partits, la parella
de dobles que integraven Irene del
Agua i Gemma Lladonosa es van impo-
sar per 6-1 i 7-5. L’infantil estava com-
post a més a més per Carla Sánchez i
Paula Canyadell. 
A la categoria d’Or el CT Lleida i el
Sícoris van aconseguir la permanència,
mentre que el CN Lleida va baixar a
Argent. 
Pel que fa als nois, l’ascens lleidatà va
venir de la mà del Mas Duran de
Cervera que va ser el millor equipo de
la categoria coure i va sumar l’ascens a
Bronze. L’equip es va proclamar cam-
pió en derrotar 4-1 al CT Reixac. Els
components de l'equip van ser Marc
Anelo, Albert Segura, Marc Galofré,
Roger Prat, Joel Condal i Jaume Fonoll. 
A la categoria Or segueixen un any més
el CN Lleida i el CT Lleida, el Sícoris ho
fa Argent i també el CT Urgell que es va
quedar a les portes de l’ascens, al per-
dre al partit pel tercer i quart lloc
davant el Malgrat per 4-1.



Serret i Pascual brillen a Jerusalem

Ubald Ratés i Jacob Nadal, a l’Open de Marbella

Ubald Ratés i Jacob Nadal van
ser els dos representants llei-
datans que van participar a
l’Open Nacional Ciudad de
Marbella de tennis en cadira de
rodes que es va celebrar
recentment a la capital de la
Costa del Sol.
Els dos lleidatans es van
enfrontar a primera ronda amb
victòria de Ratés per 6-4 i 6-
0. Ratés va seguir en competi-
ció fins als quarts de final on
va caure davant José
Coronado.  

La primera aparició dels jugadors del CT Lleida Alejandro
Serret i Marc Pascual al Circuit Europeu Sots 14, no podia ser
millor.
Després de superar còmodament la prèvia, al quadre final la
sort va ser diferent pels dos jugadors. Per una part el Marc
Pascual tot i començar manant al seu partit de primera ronda
davant l’israelià Almog Levi no va poder superar-lo i va caure
per 2-6, 7-5 i 6-0.
El camí de l’Alejandro va ser més afortunat, arribant a jugar les
semifinals amb el segon favorit del campionat, el rus, Danilo.
l’Alejandro va caure per un ajustat 6-4 i 6-3. Anteriorment
havia superat un total de tres jugadors, l’Israelià Touchmair, el
rus Chermonshentsev i el també israelià i quart cap de sèrie,
Tamar.
La prova de dobles va ser un premi afegit al gran torneig indi-
vidual que tots dos jugadors havien realitzat. L’Alejandro i el
Marc van aconseguir el títol imposant-se  als jugadors russos
Chermoshentsev i Danilov per un doble 6-3. Els jugadors van
estar acompanyats i dirigits en aquest torneig pel tècnic del
CT Lleida Javier Luengo. 
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