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Després del parèntesi de l’any passat, motivat per la crisi
sanitària, el Tram Barcelona Open de tennis en cadira de
rodes torna aquest 2021 i ho fa consolidat com un referent
internacional i un dels esdeveniments d’esport adaptat més
rellevants de casa nostra.
El torneig reunirà durant quatre dies una representació dels
millors jugadors i jugadores del rànquing mundial, i enguany
agafa un nou impuls amb una imatge renovada i el repte de
continuar creixent, promovent aquesta modalitat esportiva i
projectant Catalunya al món.
Gràcies a una organització modèlica, amb Jose Coronado al capdavant, i a la implicació
del Reial Club de Polo de Barcelona, veurem jugar destacades figures del circuit, una
oportunitat que no podem desaprofitar per sensibilitzar la població catalana dels valors
de superació personal, constància i sacrifici que l’esport adaptat aporta als propis
esportistes i a la societat. Mostrarem, així, el compromís de Catalunya amb la promoció
de l’esport per a les persones amb discapacitat i els beneficis d’incorporar l’activitat
física com un hàbit saludable.
El Govern vol posar-hi el seu granet de sorra i, novament, donarà suport a una competició
que també contribuirà a generar impacte econòmic i turístic a la ciutat, i que comptarà
amb les pertinents mesures de seguretat per frenar la Covid-19.
Vull felicitar tot l’equip humà que fa possible celebrar-ne la quarta edició i treballa per
augmentar-ne la difusió i la qualitat, alhora que faig un agraïment a l’ajuda inestimable
de patrocinadors, col·laboradors, mitjans de comunicació i voluntariat.
Per acabar, animo tothom a gaudir del que serà, de ben segur, un gran espectacle
de tennis en cadira de rodes i una ocasió immillorable per avançar en el progrés i la
normalització de l’esport adaptat català.
Gerard M. Figueras i Albà
Secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física
Generalitat de Catalunya

Estem vivint un any de reptes, al qual hem arribat amb les
espatlles carregades de molts desafiaments. No obstant
això, Barcelona lluita per fer front a la incertesa i continuar
treballant per un present i un futur ple d’esport, perquè
l’esport ens dona vida. Per això és un orgull compartir que, un
any més, torna el Tram Barcelona Open, un torneig de tennis
en cadira de rodes que parla de superació, motivació i passió
per l’esport. Un torneig que mou els límits i que, edició rere
edició, convoca grans jugadors i jugadores d’aquest esport.
Amb aquesta mateixa passió iniciem un nou projecte a la
ciutat, el Barcelona Sports Tech Hub, un espai d’innovació,
recerca i desenvolupament on crear noves vies d’entendre l’esport i l’activitat física
i establir noves sinergies, amb la mirada posada en els objectius de l’Agenda 2030.
Barcelona continua treballant per un esport sense límits per a ningú. Un esport que ens
ajudi a superar-nos i créixer fins i tot en els moments més difícils.
David Escudé
Regidor d’Esports
Ajuntament de Barcelona

FUNDACIÓ STEP BY STEP
La Fundació Step by Step és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la rehabilitació de
persones afectades de patologia neurològica amb afectació del sistema nerviós central.
Va néixer de l’experiència i necessitat personal del seu president, Federico Crespo,
lesionat medul·lar, des que en 2004 sofrís un accident de cotxe. En finalitzar el seu
període de rehabilitació bàsica als centres de referència de Barcelona no existia cap
centre on poder continuar amb el tractament de rehabilitació física del seu nou cos.
El convenciment que només en les millors condicions físiques possibles és factible una
òptima adaptació personal, mental, emocional i social a la nova situació, va ser el que
va conduir al president a la indagació i cerca dels tractaments més avançats per trobar
el millor mètode i l’excel·lència en la rehabilitació a escala internacional.
La missió de la Fundació Step by Step és oferir a les persones amb lesió medul·lar i
altres patologies neurològiques una proposta de fisioteràpia basada en un tractament
personalitzat de qualitat, que possibiliti el seguiment d’un procés de rehabilitació eficient
que repercuteixi, en gran manera, en una millora de la seva qualitat de vida.
El tractament de rehabilitació que ofereix Step by Step -professionalitzat, tecnològicament
avançat, contrastat en el temps i provat en diferents països- facilita una millor adaptació
física facilitant l’adaptació personal i familiar als nous hàbits.

Ens alegra enormement tornar a celebrar el TRAM Barcelona
Open després de l’aturada de l’any passat per culpa de la crisi
sanitària. El torneig arriba amb novetats, com el canvi de data,
l’app i una imatge renovada, i amb els i les millors esportistes
del tennis en cadira de rodes.
Estem davant d’un esdeveniment d’alt nivell ja que el torneig
es manté a la categoria ITF2 de la Federació International de
Tennis i canvia de data per situar-se com a primer torneig de la
gira de terra previ a Roland Garros. A més, el TRAM Barcelona
Open és un torneig puntuables pels jocs Paralímpics de Tokio.
És el quart any que des de TRAM recolzem aquest esdeveniment de l’esport adaptat
mundial que tindrà lloc a Barcelona entre el 19 i el 22 de maig. Des del principi vam
tenir clar que la ciutat comtal havia d’estar en el circuit dels tornejos rellevants i de
la ma de la Fundació Step by Step tot ha estat fàcil tot i l’esforç que hi ha darrera de
l’organització d’un esdeveniment d’aquestes característiques.
Les persones que hi participen son esportistes professionals que no tenen cap limitació,
-com diu el claim d’aquest any “el límit només el marca la pista”- i per això, un cop
més, us volem animar a que no deixeu passar l’oportunitat de veure algun partit perquè
de ben segur que gaudireu de la qualitat d’aquests esportistes que trenquen totes les
barreres inimaginables.
Humberto López Vilalta
Director general
TRAM

Després de llargs mesos d’incertesa, els Clubs reprenem la
nostra activitat i gaudim veient les nostres instal·lacions plenes
d’activitat. L’esport és salut i juga un paper molt important en
el dia a dia de les persones.
Per això, és una satisfacció per al Reial Club de Polo de
Barcelona acollir una nova edició del TRAM Barcelona Open.
Amb més de tres mil llicències i trenta-nou pistes, el nostre
club promou el tennis des de l’etapa formativa, a través de la seva escola amb gairebé
mil alumnes, fins a l’alta competició. I com a part d’aquest esport, no podia faltar el
tennis en cadira, modalitat igualment competitiva i de gran espectacularitat, exemple
d’esforç i constància.
Animem al públic barceloní al fet que acudeixi a conèixer aquest esport i als magnífics
tennistes que participen en aquest torneig. Els garantim que no els deixarà indiferents.
Voldria agrair al comitè organitzador la important labor que realitza tant en l’organització
com en la difusió d’aquest gran esdeveniment, i a TRAM, patrocinador principal, el suport
i la il·lusió que diposita cada any en aquest torneig.
Als jugadors i jugadores participants els desitgem sort i que gaudeixin podent, per fi,
reprendre la competició i continuar lluitant pels seus somnis.
Curro Espinós de Pascual
Presidente Reial Club de Polo de Barcelona

Després d´un any molt dur per tots/es, el TRAM Barcelona Open
torna amb tota la il·lusió intacta i amb l´energia renovada per
oferir un any més, el millor tennis del món en cadira de rodes
a la ciutat de Barcelona.
La màxima prioritat per tota l’organització en aquesta edició
és oferir un torneig segur per a tots/es, per això durant els
quatre dies de competició es compliran totes les mesures de
seguretat tan dintre com fora de la pista marcades per les
autoritats sanitàries.
Tot i les actuals circumstàncies, un any més els millors jugadors/es del món estaran
present al nostre torneig, destacant al nº 2 del món al quadre masculí i a la nº1 i nº2
del món al quadre femení. A més, comptarem amb els cincs jugadors/es de la selecció
nacional que estan lluitant per la classificació pels Jocs Paralímpics de Tokio, on el nostre
torneig és puntuable. Amb aquesta inscripció de luxe, l´espectacle està garantit, així
que animo a tothom a veure com aquests tennistes...Mouen els límits!!
Voldria aprofitar per donar les gràcies a tots els nostres patrocinadors, col·laboradors,
institucions i entitat organitzadora, per donar suport a l´esport adaptat en un any tan
difícil com aquest.
Us esperem a les pistes!
Director del Torneig
Jose Coronado

For everyone at UNIQLO, it is such an honour to partner with the
International Tennis Federation (ITF); a partnership we have cherished
since it began in 2014. In 2021, we are as proud as ever of our
association. The COVID-19 pandemic has been a very challenging
period for sport, and we are so grateful for the opportunity to continue
working with the ITF to support wheelchair tennis.
This year, UNIQLO is once again the title sponsor for the UNIQLO
Wheelchair Tennis Tour. Through this sponsorship we are delighted to
play a small part in showcasing the best of the sport in 40 countries
over 160 tournaments, including all four world Grand Slam events. In
addition, UNIQLO will also sponsor the ITF Wheelchair Tennis Rankings.
Last year was a great year for UNIQLO on the court. Shingo Kunieda – UNIQLO’s first ever
Global Brand Ambassador – made history again, winning the men’s wheelchair singles titles at
both the Australian Open and the US Open. His US Open win was a historic 24th singles Grand
Slam, for a career total of 28 men’s singles titles, including titles from the pre-Grand Slam era.
Another of our Global Brand Ambassadors, Gordon Reid, also had a great year. Gordon was a
singles division finalist at the Australian Open and also made a clean sweep of the men’s doubles
titles, winning all three Grand Slam events held in 2020. Both Shingo and Gordon personify the
values that are important to us at UNIQLO, and we take this opportunity to wish both players an
excellent year ahead.
Designed to make everyone’s life better, UNIQLO LifeWear is simple, high-quality, everyday
clothing with a practical sense of beauty. It is ingenious in its detail, well thought through with
life’s many needs in mind, and is constantly evolving. And in an age where sustainability is more
important than ever, LifeWear will continue to be timeless in its design and highly durable for
our customers. We want to make the world a better place through our products and our business,
and our association with wheelchair tennis brings that vision closer.
The global pandemic has reminded us all of the universal value of sport in people’s lives. From
everybody at UNIQLO, I want to say a heartfelt thank you to all players and organisers for their
exceptional efforts to keep the sport strong during these times. We appreciate all your hard work
and wish you the very best for the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour in 2021.
Tadashi Yanai
Chairman, President & CEO
Fast Retailing, Co., Ltd.

PROGRAMA DEL TORNEIG
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MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

MAÑANA
10.00h – 14.00h aprox.

MAÑANA
10.00h – 14.00h aprox.

MAÑANA
10.00h – 14.00h aprox.

MAÑANA
10.00h – 14.00h aprox.

PRIMERA RONDA INDIVIDUAL
Masculino / Femenina

1/4 FINAL
Masculino / Femenina

SEMIFINALES INDIVIDUALES
Masculino / Femenina

FINALES
Masculino / Femenina
ENTREGA DE PREMIOS

TARDE
16.00h – 19.00h aprox.

TARDE
16.00h – 19.00h aprox.

TARDE
16.00h – 19.00h aprox.

PRIMERA RONDA DOBLES
Masculino / Femenina

SEMIFINALES DOBLES
Masculino / Femenina

FINALES DOBLES
Masculino / Femenina
ENTREGA DE PREMIOS

JUGADORS
MASCULINS

Gustavo Fernandez
Martin de la Puente
Jef Vandorpe
Dani Caverzaschi
Gaetan Menguy
Nico Langmann
Carlos Anker
Quico Tur
Ben Weekes
Kike Siscar
Geoffrey Jasiak
Guilhem Laget
Martyn Dunn
Taneli Tenhunen
Juan Ramon Ortiz
Francesc Prat

PAÍS

Argentina
Spain
Belgium
Spain
France
Austria
Netherlands
Spain
Australia
Spain
France
France
Australia
Finland
Spain
Spain

RANKING

Nº 2
Nº 13
Nº 15
Nº 19
Nº 26
Nº 30
Nº 38
Nº 39
Nº 41
Nº 44
Nº 62
Nº 69
Nº 81
Nº 93
Nº 167
Nº 200

JUGADORS
FEMENINES

Diede De Groot
Yui Kamiji
Angelica Bernal
Macarena Cabrillana
Charlotte Fairbank
Lola Ochoa
Louise Willerslev
Juana Hurtado
Sandra Ventura
Nadia Goyeneche

PAÍS

Netherlands
Japan
Colombia
Chile
France
Spain
Denmark
Spain
Peru
Spain

RANKING

Nº 1
Nº 2
Nº 8
Nº 12
Nº 33
Nº 47
Nº 49
Nº 184
NR
NR
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