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Esport adaptat, espectacle per a tothom
Barcelona ha estat sempre una ciutat destacada en la
celebració de grans esdeveniments esportius, però també
ho fa en l’àmbit de la inclusió i, més concretament, en l’impuls
de l’esport adaptat.

de 14 països.

I és per això que ens satisfà especialment comptar a la nostra
ciutat amb una competició de tennis en cadira de rodes que
ja és referent arreu: el Torneig Internacional TRAM Barcelona
Open, que aquest 2022 comptarà amb 48 tennistes arribats

La cita arriba a la 5a edició comptant amb els tres i les tres millors tennistes del circuit
internacional als respectius quadres, fet que pot ser clau a l’hora de fer que el torneig
de Barcelona pugi a la màxima categoria, la ITF 1, la propera temporada. I és que el
TRAM Barcelona Open té tots els atributs per esdevenir un dels millors tornejos del
món, només per darrere dels quatre Grand Slam.
La seva influència, però, va més enllà del vessant de la competició, ja que promou
diferents activitats paral·leles, com ara xerrades escolars per a donar a conèixer els
valors i l’esperit de superació de l’esport adaptat, sens dubte una bona manera de
promoure la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la nostra societat.
Us convidem, doncs, a fer vostre el lema del torneig, “Mou el límit”, i a omplir les
grades del Reial Club de Polo del 18 al 22 de maig. Gaudireu d’un grandíssim espectacle
d’esport adaptat i ajudarem, entre tots i totes, a seguir impulsant el torneig de casa
nostra i a situar-lo allà on es mereix, entre els millors del món.
David Escudé
Regidor d’Esports
Ajuntament de Barcelona

Un torneig consolidat

No tirem pilotes fora

Un any més us presentem una nova edició del torneig
de tennis internacional en cadira de rodes de la ciutat
de Barcelona, el TRAM Barcelona Open. El torneig torna
amb més embranzida i més nivell que mai, així que us
recomano que no deixeu passar l’oportunitat de veure en
directe aquests esportistes.
Les millors figures del tennis adaptat es tornaran a trobar del 18 al 22 de maig
al Reial Club de Polo i ens demostraran que es pot moure el límit, per molt difícil
que sembli.
És la cinquena edició d’aquest esdeveniment que ja és un referent. A TRAM
recordem que fa just cinc anys organitzàvem la primera edició del torneig amb
el convenciment de que seria un èxit. El públic i els esportistes ens han donat
la raó i n’estem molt orgullosos. No podia ser d’una altra manera. Perquè tot
i que encara hi ha reptes per assumir, com arribar a la categoria ITF1, TRAM
Barcelona Open és ja un dels millors tornejos de tennis en cadira de rodes, així
ens ho diuen els participants.
Per a nosaltres te molt sentit que recolzem el torneig ja que des de l’inici vam tenir
clar com era d’important que Barcelona estigués situada en el circuit mundial
del tennis adaptat, al costat dels tornejos rellevants. I és que les persones que
hi participen son esportistes professionals sense limitacions perquè com diu el
claim, “el límit només el marca la pista”.
Ell cinquè aniversari del torneig coincideix amb la majoria d’edat de TRAM
així que tots estem de celebració. Dos projectes consolidats que compten amb
l’aprovació del públic. Un públic que volem que creixi cada any per fer difusió dels
valors del torneig: superació, esforç, constància i resiliència. No us el perdeu!
Humberto López Vilalta
Director genral TRAM

PAU, JUSTÍCIA I
INSTITITUCIONS SÒLIDES

ALIANÇA PELS
OBJECTIUS

FI DE LA POBRESA
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VIDA SUBMARINA 14

Gestionem la cadena de
subministrament, de manera
transparent i fent un ús
sostenible dels recursos.

SALUT I BENESTAR
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EDUCACIÓ DE QUALITAT

IGUALTAT

ACCIÓ
CLIMÀTICA 13

CONSUM I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

Treballem per reduir
els accidents de trànsit,
garantim la seguretat a la
feina i promovem els hàbits
saludables entre la plantilla.

5 DE GÈNERE

Assegurem la
igualtat d’oportunitats,
promovem la
contractació de
dones i vetllem per
la conciliació familiar
de la plantilla.

6 AIGUA NETA I SANEJAMENT
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CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES
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Millorem la seguretat vial donant
accés a un transport públic segur,
assequible, accessible i sostenible.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

9

8

ENERGIA NETA Millorem l’eficiència
I ASSEQUIBLE energètica del tramvia

TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT ECONÒMIC

i garantint l’accés a una
energia assequible,
segura i moderna.

Som motor de cohesió i desenvolupament
econòmic. Creem ocupació, capacitem als
nostres professionals i els protegim laboralment.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ, INFRAESTRUCTURES
Construïm infraestructures resilients,
promovem la industrialització sostenible i
fomentem la innovació per a la modernització
del servei del transport i mobilitat.

Compromesos amb els ODS

És una satisfacció per al Real Club de Polo de Barcelona acollir
una nova edició del TRAM Barcelona Open. Amb més de tres
mil llicències de tennis i trenta-nou pistes, el nostre Club
promou aquest esport des de l’etapa formativa, a través de la
seva escola amb més de mil alumnes i 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, amb el qual tots els aficionats al tennis
podem gaudir enormement.
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

El TRAM Barcelona arriba aquest any a la seva 5ª edició
i el que va néixer com un somni i una il·lusió, de mica en
mica és va convertint en una realitat. Tenir a Barcelona
el millor torneig del món ha deixat de ser una utopia i
seguint el camí d´aquests cinc anys de treball, dedicació
i molta il·lusió de segur que ho aconseguirem.
I mostra de tot això és la inscripció de luxe que tenim
aquest any. A la categoria masculina comptarem amb
els nº1, 2 i 3 del circuit mundial, a la categoria femenina
tindrem a les 7 millors jugadores del món i al quadre quad al nº1 mundial. Amb
aquest cartell podem dir sense cap mena de dubte que som el millor torneig del
món de la categoria ITF2 i ens posicionem per fer el salt a la màxima categoria
a la pròxima edició.
Aquest és el següent objectiu que volem assolir, pujar al grau ITF1 i estar a l’elit
del tennis mundial i estic segur que amb l’ajuda de tots els nostres patrocinadors,
club, federacions, col·laboradors i entitat organitzadora, ho assolirem.
Vull animar a tothom a venir a les instal·lacions del R.C.Polo de Barcelona del
18 al 22 de maig a gaudir del millor tennis en cadira de rodes del món, aquests
jugadors i jugadores us oferiran un espectacle que no oblidareu i els hi donarem
el reconeixement i la visibilitat que mereixen.
No us ho perdeu!

Director del Torneig
Jose Coronado

UNIQLO is delighted to continue its partnership with the
International Tennis Federation in 2018. We remain proud
title sponsor of the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour - 160
tournaments in over 40 countries, including all four world
Grand Slam tournaments - and are equally honored to sponsor
the ITF Wheelchair Tennis Rankings.
This year completes a decade of our close involvement with
wheelchair tennis, commencing with the appointment of our
very first UNIQLO Brand Ambassador, Shingo Kunieda.
Our relationship with the sport has since blossomed, emphasized by Paralympic gold
medalist Gordon Reid MBE becoming our newest ambassador in 2017 - a year in
which we also launched the UNIQLO Spirit Award with the ITF to celebrate exceptional
achievement and integrity in wheelchair tennis.
UNIQLO LifeWear is clothing that is constantly being involved to bring more warmth,
more lightness, better design, and better comfort to all people everywhere. We seek to
make the world a better place through our products and business, and our association
with wheelchair tennis brings that vision closer. We are delighted that wheelchair
tennis is rapidly growing in popularity, so that its outstanding athletes and people
may continue to inspire us all.
I would like to wish the very best of luck to everybody involved in the tournament, and
sincerely hope it is an enjoyable week for you all.
Tadashi Yanai
Chairman, President & CEO
Fast Retailing, Co., Ltd.

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 centre algun 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 nivell
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 Stepby Step -professionalitzat,
tecnològicament avançat, contrastat en el temps i provat en diferents païsosfacilita una millor adaptació física facilitant l’adaptació personal i familiar als
nous hàbits.

NORMATIVA
El tennis en cadira de rodes és una especialitat que te dues
categories:
OPEN I QUAD
La divisió OPEN la juguen els jugadors/es que tenen afectació
en una o dues de les extremitats inferiors.
La divisió QUAD la juguen els jugadors/es que tenen afectació
en un dels dos membres superiors i almenys tres extremitats
estan afectades.
El tennis en cadira de rodes es juga a les mateixes pistes que el
tennis convencional. Les midas de les pistes son les mateixes i
hi ha tornejos a les tres superfícies (terra batuda, pista ràpida
i herba).
L’única diferència amb el tennis dempeus és que la pilota pot
donar dos bots, el primer ha de ser dins de la pista i el segon
pot ser fora. Tot i aquesta normativa els jugadors/es profesionals
juguen la majoria de punts amb un sol bot.

PROGRAMA DEL TORNEIG
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FINALS
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PRIMERA RONDA
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FINAL

ENTREGA DE PREMIS
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JORNADA TARDA
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JORNADA TARDA

Masculi

16.00h

16.00h

16.00h

DOBLES

SEMIFINALS DOBLES

FINALS

Masculi / Femeni / Quad

Masculi / Femeni / Quad

Masculi / Femeni / Quad

JORNADA TARDA
16.00h

JUGADORS
MASCULINS

Alfie Hewett
Shingo Kunieda
Gustavo Fernández
Tom Egberink
Joachim Gerard
Martin de la Puente
Dani Caverzaschi
Ruben Spaargaren
Guilhem Laget
Maikel Scheffers
Geoffrey Jasiak
Quico Tur
Cisco García
Enrique Siscar
Dominik Bukala
Alexandre Brunet
Arturo Montes
Mario Roque
Pelayo Novo
Patxi Fadrique
Igansi Molins

PAÍS

Inglaterra
Japó
Argentina
Holanda
Bèlgica
Espanya
Espanya
Holanda
França
Holanda
França
Espanya
Espanya
Espanya
Pòlonia
França
Espanya
Espanya
Espanya
Espanya
Espanya

RANKING

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 6
Nº 7
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 15
Nº 17
Nº 40
Nº 41
Nº 48
Nº 57
Nº 95
Nº 123
Nº 135
Nº 329
Nº 359
NR
WC

JUGADORES
FEMENINES

Diede De Groot
Yui Kamiji
Aniek Van Koot
Kgothatso Montjane
Lucy Shuker
Jiske Griffioen
Zhenzhen Zhu
Angélica Bernal
Macarena Cabrillana
Katharina Kruger
Florencia Moreno
Emmanuelle Morch
Cornelia Oosthuizen
Pauline Deroulede
Charlotte Fairbank
Lola Ochoa

PAÍS

Holanda
Japó
Holanda
Sud-àfrica
Anglaterra
Holanda
Xina
Colòmbia
Xile
Alemanya
Argentina
França
Anglaterra
França
França
Espanya

RANKING

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 9
Nº 10
Nº 15
Nº 17
Nº 19
Nº 20
Nº 22
Nº 30
Nº 32

JUGADORS
QUAD

Niels Vink
Kyuseung Kim
Richard Green
Job Brenlla
Sophie Fraioli
Sarah Bocquet
Roberto Romo
Julián Montero

PAÍS

Holanda
Corea
Anglaterra
Espanya
França
França
Espanya
Espanya

RANKING

Nº 1
Nº 10
Nº 14
Nº 37
Nº 48
Nº 57
Nº 65
Nº 80

V TORNEIG INTERNACIONAL
DE TENNIS EN CADIRA DE RODES

PART OF THE UNIQLO
WHEELCHAIR TENNIS TOUR

DESCARREGA
L’APP GRATUÏTA
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