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Rècord de participació a la 3a edició de l'Xpress Tennis Cup de la Fundació Jesús 
Serra 

El campionat, amb un format innovador, es consolida com una de les cites importants dins del calendari del tennis 
base a escala nacional després d'arribar als 1.500 participants. 

 
La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, i l'empresa d'equipament esportiu Wilson han tancat amb un 
altre gran èxit la 3a edició de l’Xpress Tennis Cup, un projecte esportiu que té com a objectiu impulsar el tennis entre 
els nens i nenes de 5 a 12 anys i que, any rere any, augmenta la participació de joves tennistes. 

 
Així, durant els mesos del març al juny, més de 1.500 jugadors de Comunitat Valenciana, de Catalunya i de la 
Comunitat de Madrid han representat el seu club de tennis en aquest torneig caracteritzat pel seu format innovador 
de partits curts de 20 minuts. 

 
En total, 270 equips d'aquestes tres comunitats van compartir la seva passió pel tennis i van assimilar els valors 
associats a l'esport, com ara el treball en equip, l'esforç i la constància. Després de les fases provincials celebrades a 
cada comunitat autònoma, es va celebrar una gran final a cadascuna d'elles. Com a premi, els equips finalistes i els 
guanyadors de les fases provincials i de la gran final de cada comunitat autònoma han estat obsequiats amb material 
esportiu Wilson, valorat en un total de 25.000 €. 

 
L'aspecte lúdic és un dels valors diferencials de l'Xpress Tennis Cup. Els participants han gaudit a cadascuna de les 
seus d'un village amb carpes per als col·laboradors, activitats per a tots els públics, lounge, photocall, entrevistes 
entretingudes als més petits, discjòquei en directe i speaker. Fins i tot, a les seus que el calendari de competició ho 
va permetre, van poder gaudir de l'exhibició de tennis en cadira de rodes de Quico Tur, un dels millors jugadors del 
país. 

 
La vicepresidenta de la Fundació Jesús Serra, Laura Halpern, va celebrar la bona acollida de la tercera edició de 
l'Xpress Tennis Cup, que ha arribat per primera vegada a la Comunitat de Madrid i a la Comunitat Valenciana, i va 
recordar que «aquesta competició va tancar la seva primera edició amb 550 participants i enguany hem duplicat 
gairebé aquesta xifra, arribant als 1.500 jugadors. Sens dubte, és una dada que reflecteix la consolidació d'aquest 
campionat com a cita important del tennis base». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la Fundació Jesús Serra 
La Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim de lucre, creada en memòria de Jesús Serra Santamans, reconegut empresari i mecenes, 
fundador del Grup Catalana Occident, que té com a finalitat donar suport i desenvolupar iniciatives de tipus cultural, empresarial, docent, musical, esportiu, de 
recerca i d'acció social. 

 


