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LES 24 HORES DEL CT JUNEDA
CORONEN ELS CAMPIONS
FALCÓ-CAPELL I LAMARCA-ESTEVE, VENCEDORS

SETEMBRE DE 2015

El Club Tennis Juneda va
celebrar amb força èxit les
24 Hores de Tennis i Pàdel
2015. En la competició de
tennis, el títol en dobles
femenins va ser per a Eva
Lamarca i Esther Esteve,
del CT Juneda, que es van
imposar en la final a les
seves companyes de club
Salomé Puig i Pilar Palau.
En l’apartat masculí, David Falcó i Joan Capell (CT
La Serreta) es van endur
el campionat en vèncer
David Villoldo i Hermògenes Gorrochategui (Sícoris
Club).
Pel que fa al pàdel, en dones es van imposar Maria
Beà i Carme Capdevila,
amb Gemma Arqués i Eva
Lamarca (CT Juneda) com
a subcampiones, mentre
que en homes els campions van ser Toni Mateus i
Ramon Gilabert (CT Juneda) i els subcampions, Oriol Masbernat i Marc Vallés
(CT Juneda).
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EL RÀNKING RODI DEL CT LLEIDA CORONA ELS MILLORS
El Rànking Social Rodi 2015 va tancar la
seva dotzena edició a les pistes del Club
Tennis Lleida, en què hi van prendre part
64 jugadors i es van disputar 135 partits
en la primera fase i 25 en la segona.
Al grup Ferrari, Natxo Fontova va ser el
campió en guanyar a la final Manel Pérez per 3-1 i abandonament per lesió; a
2a Categoria, Albert Fontova va superar

Sisco Sants per 6-3 i 6-1; a 3a, Carlos
Rojo va batre Ramon Batlle pel mateix
resultat; a 4a, Ramon Clapés va derrotar
Ignasi Balué per 6-4 i 6-2; a 5a, Lande
Culleré va guanyar X. Fernández Baldor
per lesió d’aquest; a 6a, Joan B. Carnicer
va superar Dino Terés per 6-1 i 6-3; i a
7a, Pere Montaña va vèncer Jaume Codina per 6-3, 5-7 i 10-8.
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BARRANCO, FARRÉ, PASCUAL I RUBIELLA,
CAMPIONS DEL CIRCUIT JUVENIL DEL CT LLEIDA
Durant la primera setmana de setembre es
va disputar la darrera prova del Circuit Juvenil d’Estiu organitzat per la Federació Catalana. En aquest cas, el club on es va celebrar
la competició va ser el Club Tennis Lleida.
En categoria cadet, el títol va ser per a Álvaro
Barranco, del CT Lleida, que es va imposar
a Ricard Rubio, del Club Natació Lleida, per
un còmode 6-1 i 6-1. Gerard Farré, del CT
Urgell, va ser el campió en categoria infantil

després de superar a la final Eduard López
(CT Tarragona) per 6-4 i 6-2.
La final aleví la van protagonitzar Gerard
Pascual i Alejandro Vicente, tots dos del CT
Lleida. La victòria va caure del costat del primer amb un resultat final de 6-1 i 6-4. Per
últim, la final benjamí va enfrontar Adrià Zaragoza, del CT Urgell, amb Iker Rubiella, del
CT Monzón, amb triomf d’aquest darrer per
6-4 i 6-1.

TE’N RECORDES? S

La Diada de 2010
En aquest número del TOT TENNIS recuperem dues imatges de la Diada de l’any de 2010 celebrada a la Fonda. La foto de dalt és de grup
amb els guardonats i la de sota de presidents.



XI MARATÓ DE DOBLES DE MEQUINENSA

Un total de 17 parelles, dos més que en l’edició
de l’any passat, van participar en la XI Marató
de Dobles de Mequinensa organitzades pel Mequinensa.
La jornada va reunir competició i convivència entre les parelles participants, la majoria de Mequinensa, tot i que també n’hi havia de Casp i de
Lleida, i va finalitzar amb un sopar de germanor
a peu de pista després del lliurament de trofeus.
En categoria masculina la parella formada pels
caspolins Àngel Fillola i José Antonio Cortés es

va fer amb la victòria després d’una disputada
final davant els locals Miguel Aguilar i José Gros.
En categoria femenina, el tàndem format per
Claudia Borbón, de Mequinensa, i Adriana Cortés, de Casp, van derrotar en la final Mercedes
Gargallo i Pili Navarro, ambdues de Mequinensa. En la categoria mixta, la parella campiona va
ser la formada pel lleidatà Marc Mateu i Claudia
Borbón, ambdós del Club Natació Lleida, després de guanyar als caspolins Àngel Fillola i Adriana Cortés, avi i néta.
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CARLES MÒDOL,
NOU SUBCAMPIÓ
DE CATALUNYA
DE VETERANS+50
Carles Mòdol, jugador del Club Natació
Lleida, va sumar un nou èxit a la seva
trajectòria al ser finalista Campionat de
Catalunya de Veterans +50, celebrat al
Complex Esportiu Can Melich on va rebre
el trofeu de mans del president de la FCT,
Joan Navarro.
El lleidatà, que partia com a primer cap
de sèrie, es va enfrontar a la final amb
Oriol Vega, un reconegut veterà en el circuit català. El partit no podia començar
millor per a Mòdol, que es van endur el
primer set per 2-6. Aquest fet va provocar
que Vega apostés per un joc més ofensiu
que va sorprendre Mòdol, que es va veure
superat per 6-1. Al super tie-break, Oriol Vega es va avançar amb un 5-1, però
el lleidatà va respondre amb una gran
remuntada que el va situar 6-5 amunt.
La reacció, però, no va tenir continuïtat i
Vega es va imposar finalment per 10-8.

JOSEP MESTRES (CT URGELL),
CAMPIÓ DEL TORNEIG D’ESTIU
DEL CT EL COLLAO
Josep Mestres, jugador del Club Tennis
Urgell, va demostrar el seu gran estat de
forma en aquesta temporada en proclamar-se campió del Torneig d’Estiu del Club
Tennis El Collao, amb la qual cosa va aconseguir, a més, el passaport per al Masters
del Circuit Valencià d’Estiu. Mestres, que
partia com a cap de sèrie número 2, es va
desfer a la final del cap de sèrie número 1,
Juan José Targa, per 5-7, 7-6 i 6-2.

LAIA LARROSA (CT LLEIDA), SUBCAMPIONA
BENJAMÍ AL CIRCUIT JUVENIL DE SALOU
Laia Larrosa, jugadora del Club Tennis
Lleida, es va proclamar subcampiona
de la categoria benjamí del Circuit Juvenil d’Estiu, disputat al Club Tennis
Salou. La jove jugadora no va poder
culminar amb el títol una bona setmana de competició en perdre la final davant la reusenca Ruth Aliagas, per un
resultat de 6-2 i 6-0. En quarts de final, Larrosa s’havia desfet d’Elena Noguero, i a les semifinals havia guanyat
per 6-0 i 6-2 enfront Lara Rosell, del
CT Tarragona.

GERARD PASCUAL (CT LLEIDA),
GUANYA EL CIRCUIT JUVENIL
DE TARRAGONA
Gerard Pascual (CT Lleida), es va proclamar
campió aleví masculí del Circuit Juvenil d’Estiu celebrat a les pistes del Gimnàstic de Tarragona. El lleidatà, que no partia com a cap
de sèrie, va començar la competició desfentse del número 8 del torneig, Adrià Borrallo,
per 7-5 i 6-4. A quarts va eliminar el segon
favorit, Josep Freixas, al qual va derrotar per
2-6, 6-4 i 10-4, i a les semifinals es va desfer d’Adan Parés (7) per un doble 6-3. A la
final, va derrotar Jordi Boada per 6-1 i 6-1.

JORDI CASTELLÓ (CN LLEIDA), ARRIBA
A QUARTS CATALÀ DE VETERANS +30
Jordi Castelló, jugador del Club Natació Lleida, es
va classificar per als quarts de final del Campionat
de Catalunya de Veterans +30.
Per arribar a aquesta ronda, el lleidatà es va desfer
en primera ronda d’Enrique Tejerina per 6-4 i 6-2.
En el duel de quarts, Castelló es va enfrontar a
Jaume Santó , cap de sèrie número 2 i guanyador
de les edicions 2014 i 2015, en un duel molt dur i
que es va decantar en favor de Santó per 6-4 i 6-1
en un excel·lent partit en el que el tennista del CN
Lleida va estar a punt de guanyar el primer set.

