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El CT Mollerussa viu la seva festa
12 hores de
tennis, bon
ambient i final de
Roland garros
tot dinant

s
Les instal·lacions del Club Tennis Mollerussa van acollir, el passat 7 de juny, la
tercera edició de la Festa del Tennis, una
jornada en la que, evidentment, el tennis
va ser el gran protagonista, fins el punt
que es menja amb tennis, ja que a l’hora
de dinar es mira la final del Roland Garros.
Els campions d’aquesta festa van ser
Adrià Mateo i Adrià Sáez, finalistes van
ser Francesc Reig i Àlex Moro. Pel que

fa a la consolació, els guanyadors van ser
Antonio Pifarré i Josep Mata, que van derrotar a Antonio Safont i Edu Gomà.
Un total de 30 jugadors van donar espectacle durant 12 hores de tennis en
estat pur, i tots es mostrar disposats a
repetir en la següent edició. La jornada
va comptar amb el patrocini, en forma de
sopars per als guanyadors, del Restaurant
Smash, del Restaurant Àrea de Vila-sana
i del Restaurant Resquitx.
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l’Aniversari del CT Urgell
ja té campions

La XLVI edició del Trofeu Aniversari del Club
Tennis Urgell va finalitzar amb un gran èxit de
participació i un alt nivell en tots i cadascun dels
partits disputats en les 21 categories Els campions locals van ser: Ares Llobera (absolut femení),
Josep Roca (cadet 2), Josep Mestres (junior 2),
Álvaro Pérez (aleví 3) i Jana Porta (aleví fem. 2).
En les diferents categories els guanyadors són:
-Benjamí Masculí 1: Iker Rubiella
-Benjamí Masculí 2: Pau Rodríguez
-Benjamí Femení: Adriana Cortés
-Aleví 1: Gerard Pascual
-Aleví 2: Álex Oran
-Aleví 3: Álvaro Pérez

-Aleví Femení: Paula Arcarons
-Aleví Femení 2: Jana Porta
-Infantil 1: Marc Anelo
-Infantil 2: Martín Slafer
-Infantil Femení: Beatriz Dolader
-Cadet 1: Álvaro Barranco
-Cadet 2: Josep Roca
-Cadet Femení: Mireia Pérez
-Júnior 1: Álvaro Barranco
-Júnior 2: Josep Mestres
-Absolut Masculí: Pablo Irigaray
-Absolut Femení: Ares Llobera
-Més 35: Carles Mòdol
-Més 45: Natxo Fontova.

El Club
Natació
Lleida,
present
al torneig
Ciudad de
Calahorra
Un total de 12 jugadors del CN Lleida van participar el passat 27 de juny al XXX Torneo Ciudad de
Calahorra, una competició diferent a les altres, ja que la majoria dels participants convivien i dormien
en tendes de campanya al mateix club, i això permetia experimentar un seguit de vivències úniques.

Sandra Azorín s’imposa a
l’Obert Tous de Manresa
Sandra Azorín (Sícoris Club), es va endur
el títol cadet femení del prestigiós torneig
Obert Tous, celebrat a les pistes del CT
Manresa.
La sicorista, que partia com a primera
cap de sèrie, va fer valer la seva condició
de favorita per imposar-se amb solvència
a Andrea Vidal de Carcer per 6-0 i 6-1 en
la gran final.
Prèviament, Sandra Azorín s’havia desfet en vuitens de final de Maria Pla, en
quarts de Blau Clapés, jugadora del CT
Barcino, i en semifinals de Maria Oltra,
per 6-4 i 6-2.
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Lleida, a l’estatal cadet d’alacant
El tennis lleidatà va ser present al Campionat Espanya Cadet que es va celebrar a
l’Sportclub Alicante la setmana del 15 de
juny tot i que no va tenir la sort de cara.
El millor individual va ser Álvaro Barranco
(CT Lleida) que va caure a segona ronda
davant el finalista Nicolás Sánchez.
Per la seva banda, Nestor Giribet (CT Llei-

da), Pep Canyadell (CT Lleida), Maria Teixidó (CT Lleida) i Ares Llobera (CT Urgell).
van caure a primera ronda. Pel que fa
als dobles, Canyadell-Giribet va perdre als
quarts de final després de superar dues
rondes. Maria Teixidó (amb G. El Amrani)
i Llobera (amb Laura Gil) també van caure en el primer partit de dobles.

te’n recordes? S

Entrega de trofeus amb alguns ‘clàssics”
En aquesta foto de 1989 hi surt Emiliano Rubio, José
Luis Monleón, Pati Rubio, Tito Rodríguez, Tania Rodríguez, Sonia Colomina i Laura Narbona.

21 anys del títol de
Conxita a Wimbledon
El 2 juliol de 1994, Conchita
Martínez guanya el seu primer
i únic títol de Grand Slam.
Ho fa a ‘La Catedral’, davant
la reina de l’All England Club,
Martina Navratilova, la tennista a la qual idolatrava la de
Monzón.
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El CT Urgell acull el circuit juvenil d’estiu
Zaragoza, Vicente, Farré i Vilaltella, campions del torneig
L’últim cap de setmana del mes de maig
va finalitzar la prova del Circuit Juvenil
d’Estiu que es va jugar a les instal·lacions
del Club Tennis Urgell.
Adrià Zaragoza es va proclamar campió
en categoria benjamí després de desferse en la final d’Iker Rubiella (6-4/6-3).
En categoria aleví, Alejandro Vicente va
ser el millor, no va donar opoció a Gerard
Larrosa i va acabar guanyant el matx amb

un resultat de 6-0/6-3.
Gerard Farré va ser el gran triomfador.
D’una banda, es va alçar amb el triomf
en categoria infantil davant Raúl Galiano
(6-3/6-0).
D’altra, va estar a punt de fer doblet, encara que es va haver de conformar amb
ser finalista en categoria cadet, on va
caure en el partit decisiu davant Ramon
Vilaltella per un doble 6-2.

El CT Lleida, quart al Català infantil tot i les baixes

Tot i les contínues baixes per lesió
que va sofrir l’equip Infantil Femení
del Club Tennis Lleida, va aconseguir una excel·lent quarta posició al
Campionat de Catalunya Infantil per
Equips de la màxima categoria. Les
jugadores que formen l’equip són:
Aran Teixidó, Ares Teixidó, Maria
Bonet, Anna Trilla i Núria Pérez.
Per la seva banda, el Sícoris no va
poder mantenir la categoria i la pròxima temporada jugarà a Argent juntament amb el CN Lleida.
En nois, el CT Lleida seguirà a la
categoria or i el CN Lleida ho farà a
la d’Argent.

La darrera sessió de Cardiotennis del
CN Lleida, la més multitudinària

Les pistes del CN Lleida van ser l’escenari, el dissabte 13 de juny, de la darrera sessió de Cardiotennis de
la temporada. Aquesta jornada va ser la més multitudinari, amb gairebé una vintena d’assistents



Carles Mòdol, nou
campió d’Espanya de
veterans en dobles
Carles Mòdol, jugador del Club Natació
Lleida, es va proclamar campió d’Espanya de dobles masculins en la categoria
de veterans +50 formant parella amb Josep Chincolla, jugador del CT Vilanova.
El torneig es va disputar al Club Atlético
Montemar d’Alacant.
En la primera ronda,
Mòdol-Chincolla van
guanyar els sevillans
Muñoz-Vega per 6-3
i 6-2. Posteriorment
van guanyar UcarMintegui per 6/4 7/5,
en un partit molt dur,
com també ho seria
el duel de semifinals, en què es van enfrontar a la parella local Griñán-Sirvent,
on van començar cedint per 1-6 per després signar una gran remuntada per 6-3
i 10-4. A la final, Módol-Chincolla no van
donar cap opció als seus rivals, els mur-

EL jugador del
CN Lleida formava
parella amb
Josep Chincolla

s

cians Jesús Coves i Salvador Conesa. A
més del títol en dobles, en el quadre individual Carles Mòdol, novè classificat del
Rànquing Nacional de Veterans +50 i cap
de sèrie número 5 del torneig, va caure
en quarts de final davant Pablo Semprún.
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JESUS COSTA (CT Urgell)
CAMPIÓ de CONSOLACIÓ
DEL NACIONAL de veterans
Jesus Costa es va proclamar recentment campió de consolació al Campionat d’Espanya de tennis en categoria
+65, que es va celebrar a Alacant.
Un nou trofeu per als jugadors del Club
Tennis Urgell, en aquest cas en les categories de veterans.
Costa partia com a cap de sèrie número 1 i es va desfer a la final de Gómez
Vargas.

Victòria de Josep Mestres
a Sant Cugat
El jugador del CT Urgell derrota
Alejandro Arias en el partit pel títol
Josep Mestres va ratificar que es troba en un molt bon moment de forma. El jugador del Club Tennis Urgell continua sumant triomfs, aquest
cop va ser al torneig de Sant Cugat
del Vallès on es va desfer d’Alejandro Arias per un doble 6-4 en la categoria de Cadet 2.

