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L’AnIversArI deL CT UrgeLL LLIUrA eLs gUArdons 
eL TorneIg CeLebrA UnA novA edICIó Amb èxIT I CoronA eLs CAmpIons

El Trofeu Aniversari del CT Urgell va 
abaixar el teló després de mesos de 
competició, amb una elevada partici-
pació i un molt bon nivell de joc.
El benjamí masculí 1, el campió va ser 
Álex Oran, amb Sergi Viles com a fina-
lista; en benjamí masculí 2, títol per 
a Nil Jiménez davant Dani Fraile; en 
benjamí masculí 3, triomf d’Adrià Fran-
co davant Biel Martínez; i en benjamí 

femení, Laia Larrosa es va imposar en-
front Joana Arcarons.
En aleví masculí 1, títol per a Emili 
Elias davant Odei García; en 2, Marco 
Vicente es va imposar a Álvaro Pérez; 
en 3, Sergi Viles va derrotar Wladi Sali-
nas; en aleví femení 1, victòria de Jana 
Porta sobre Cristina Moragas; i en aleví 
femení 2, triomf de Júlia Farré davant 
Carla Rojo.



En infantils, en masculí 1, victòria de Raúl 
Galiano enfront Aleix Gaya; en 2, Guillermo 
del Río va derrotar Óscar Traid; en 3, Josep 
Maria Perera va imposar-se davant Iker Sori-
ano; en femení 1, triomf de Claudia Borbón 
sobre Gemma Lladonsa; i en 2, Ariadna Car-
reiro va derrotar Jana Porta.
Passant als cadets, en masculí 1, Raúl Ga-
liano va superar Llorenç Lladonosa; en 2, 
Nacho Fontova va guanyar Marcos Borobia; 

en 3, David Geli va derrotar Albert Pérez; en 
femení 1, Mireia Pérez es va imposar a Bea-
triz Dolader; i en 2, Anna Minguet va guanyar 
Maria Piñero.
En júniors, en masculí 1 el títol va ser per a 
Pep Canyadell davant Néstor Giribet, i en 2, 
Martí Escoriza va guanyar Ricard Prat; en fe-
mení 1, Ares Llobera va superar Sandra Azo-
rín, i en 2, Gema Maimó va ser la campiona, 
amb Carlota Caselles com a subcampiona.

En absolut masculí, títol va ser per a Hugo 
Palomar, guanyar a la final davant Pep Ca-
nyadell per 6-3, 3-6 i 6-3, mentre que en 
absolut femení Ares Llobera va vèncer per 
5-7, 6-2 i 6-1 Sandra Azorín, les mateixes 
protagonistes i la mateixa vencedora que 

en la final júnior. Per acabar, en veterans 
+35, José Talavera es va endur el campi-
onat, amb Joan Roma com a subcampió, 
mentre que en veterans +45, el campió 
va ser Nacho Fontova, amb Pepito Talave-
ra com a finalista.
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Ares LLoberA, subcAmpionA júnior AL circuit AbsoLut de LA Fct

mArc AneLo (sícoris) 
FinAListA cAdet AL torneig 

de torredembArrA
Marc Anelo, jugador cadet del Sícoris Club, es va 
proclamar subcampió del Circuit Juvenil d’Estiu, 
celebrat al CT Torredembarra. Després de superar 
a la primera ronda el seu company de club i en-
trenaments Esteve Torrent, per 6-4 i 6-1, mentre 
que a quarts de final es va desfer d’Albert Farré 
per 6-0 i 6-1, i a semifinals, del tarragoní Dani 
Ramos per 7-6 i 6-1. A la final, Marc Anelo es va 
veure superat per Eduard Palacios en un partit 
molt complert del jugador del CT Tarragona.

El Club Tennis Urgell va estar re-
presentat per Mireia Pérez, en la 
categoria cadet, i Ares Llobera, en 
júnior, al Circuit Absolut de la FCT 
a Cornellà.
En la competició, que es va cele-
brar sobre pista ràpida, Ares Llo-
bera va superar en semifinals Ca-
talina Medici, del CN Sant Cugat, i 
va perdre a la final davant Claudia 
Bartolomé, del CT Tarragona, per 
un doble 6-1. Per la seva banda, 
Mireia Pérez va caure eliminada a 
la segona ronda.
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“la millor virtut d’un president 
és pactar i ser conciliador”
josep gené, presidenT del Cn Tàrrega

• 1- d’on li ve la passió pel tennis? 
r: De quan estudiava a la universitat.
• 2- Hi va jugar? a quin nivell?
r: Sí, a nivell amateur.
• 3- Què el va motivar a presentar-se 
per primera vegada a les eleccions?
r: El buit de poder que en aquell 
moment hi havia, en plegar la Junta.
• 4- Què considera més important en el 
dia a dia d’un club?
r: El manteniment de les instal·lacions i 
cobrir necessitats bàsiques.
• 5- Què és el millor de ser al capdavant 
de l’entitat?
r: Poder prendre decisions per tirar enda-
vant el club. 
• 6- i el pitjor?
r: La falta de col·laboració de certa part 
dels socis i entitats municipals.
• 7- Quantes hores al dia li suposa i quins 
“sacrificis” personals ha de fer?
r: Les hores varien en funció de les           
necessitats del dia a dia i de les reunions   
de junta (entre 5 i 10 hores setmanals).

nom: Josep Gené Llorens
edaT: 64 anys

proFessiÓ: Jubilat.
presidenT des de: Juliol de 

2015
Ídol TennÍsTiC: Roger Federer.
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• 8- Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins dels clubs?
r: L’oposició ha de ser constructiva, fent propostes de millora per al club.
• 9- A qui li costa més “fer obeir”, als nens que juguen a tennis o als seus pares? 
r: Als pares, perquè els nens són responsabilitat de l’entrenador.
• 10- Quin és el seu model esportiu i d’escola de club?
r: A partir de l’escola base de tennis, anar formant futurs jugadors, procurant inte-
grar els pares fent activitats diverses dintre de les possibilitats d’espai del club.
• 11- Abans d’acabar el seu mandat, quin projecte li agradaria deixar enllestit?
r: L’ampliació pendent per part de l’Ajuntament, ampliant dos pistes de tennis i dos 
de pàdel.
• 12 - Com veu la situació general dels clubs lleidatans?
r: Per als quatre clubs de la capital, una situació molt correcta; per als de caps de 
comarca, en funció de la disponibilitat de serveis dependrà que el seu futur sigui 
més factible. En general, problemàtica.
• 13 - Com qualificaria les relacions amb els altres clubs?
r: Correctes.
• 14 - Com valora la tasca de la Representació Territorial a Lleida de la FCT i què li 
demanaria o què creu que pot fer pel seu club?
r: En el temps que porto en el càrrec, he pogut comprovar l’interès demostrat per 
la Federació.
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Completi la frase... 

• La millor virtut per ser president 
d’un club és...
r: Pactar i ser conciliador.
• S’han d’apujar les quotes dels 
socis quan...
r: No.
• Perquè a Lleida torni a sortir un 
Albert Costa es necessita...
r: Depèn de la promoció dels ju-
gadors vàlids per part de la Fede-
ració.
• Si un cop acabada una junta, 
estic relaxat al bar del club i un 
soci em diu que “la dutxa no va”, 
li contesto que...
r: Intentarem arreglar-ho els més 
aviat possible.
• En 10 anys veig el meu club...
r: Espero que millor que ara.
• El soci sempre té la raó menys 
quan...

r: Menys quan es comporta ego-
istament.
• Quan un nen o nena en edat 
cadet o júnior plega del tennis és 
perquè...
r: En arribar a l’edat adolescent, 
els hi canvia l’escala de valors. 
• Al pare que està convençut que 
el seu fill serà el futur Rafa Nadal 
o la seva filla la nova Serena Wi-
lliams, el millor és dir-li que... 
r: Lo principal és que progressi 
esportivament i culturalment. I el 
futur ja es veurà.
• Si al meu club li ‘caiguessin del 
cel’ un bon grapat de diners ines-
perats, les tres primeres inversi-
ons que faria serien... 
r: L’ampliació de pistes de tennis 
i pàdel, potenciar l’escola de ten-
nis i remodelar les instal·lacions 
existents.
• Quan deixi de ser president, el 
consell que donaré al meu suc-
cessor serà...
r: Això encara no ho puc dir. Tot 
just he començat.





El CEntrE dE rEfErènCia dE llEida, al ttK CastElló
Una representació de jugadors del Centre de 
Referència de la FCT Lleida es va desplaçar 
per competir al TTK Castelló.
Claudia Borbon, del CN Lleida, partia com a 
cap de sèrie número 8 del torneig i va perdre 
a quarts de final després de passar la pri-
mera ronda per bye i de guanyar en segona 
ronda davant Alicia Gómez per 6-1 i 6-0. En 
quarts va caure per 6-1 i 7-5 davant Burgue-
te, cap de sèrie numero 3 del torneig. Sergi 
Viles, del CT Mollerussa, va debutar amb un 

triomf per 6-4 i 6-1 davant Joan Siche, per 
va cedir en vuitens de final per 6-2 i 6-1 en-
front Philipp Avdeev.
Per la seva part, Odei Garcia, del Sícoris, va 
perdre en primera ronda, a l’igual que Albert 
Pedrico (CN Lleida), per 6-4 i 6-2 davant el 
segon favorit, Beneyto; Víctor Almarza (Síco-
ris), per 6-2 i 6-3 contra Marco; Xavi Mayoral 
(Sícoris), per 6-1 i 6-1 enfront Enrique Mar-
tinavarro; i Paula Arcarons (Sícoris), per 6-3, 
3-6 i 10-7 al supertiebreak contra Burek.



Óscar Manciñeiras, 
caMpiÓ del circuit 
absolut de la Fct  

Óscar Manciñeiras, del CT Lleida, es va 
proclamar campió de la prova del Circuit 
Absolut de la FCT de Cornellà. A la ron-
da final, Manciñeiras va superar el jugador 
barceloní Pol Martín per un clar 6-2 i 6-1. 
El partit més dur, però, el va jugar a les 
semifinals, ronda en la que es va enfrontar 
al jugador indi Ramakrishnan Rangaraju, al 
que va guanyar per 6-2 i 7-6. Cal destacar 
que el jugador indi havia superat el també 
jugador del CT Lleida Pablo Irigaray. 

Àlex oran s’endú el títol benjaMí 
del circuit Fct al ct barÀ

El CT Lleida es va desplaçar a terres tarragonines 
per participar a la prova del Circuit Juvenil d’Estiu 
de la FCT que va organitzar el CT Barà. Entre els 
representants del club lleidatà va destacar l’actuació 
del jugador benjamí Àlex Oran, que es va proclamar 
campió del torneig  demostrant una gran superioritat 
al llarg del campionat. L’Àlex partia com a cap de 
sèrie numero 1 al llarg dels quatre partits del torneig 
només va cedir tres jocs. A la final, el jugador del CT 
Lleida va superar Samuel Balfour, jugador del Reus 
Monterols, per 6-2 i 6-0.



Tàrrega recupera amb força el seu Torneig 
l’open banús Joiers se celebra pel 50 aniversari del club

El Club Tennis Tàrrega celebra enguany el seu 50è aniversari, 
una efemèride que commemora amb tot un seguit d’actes de 
celebració. Una de les principals activitats ha estat sens dub-
te la celebració del primer Open Banús Joiers, que ha volgut 
recuperar en certa manera un dels campionats de tenis amb 
més prestigi de la província i que va tenir molta rellevància 
durant les dècades del vuitanta i noranta dins el club i que en 
aquella època s’anomenava Open Ciutat de Tàrrega. Aquest 
es va celebrar del 9 al 15 de maig, esdevenint també en un 
dels actes destacats de la Festa Major de Tàrrega.

Òscar sabaTé      
es va endur el 
TíTol davanT 

alberT larrégola  

s



El I Open Banús Joiers va tenir com a 
Jutge àrbitre Antoni Pifarré i va comp-
tar amb la direcció de Ramón Jové. Es 
va disputar en un quadre final de 32 
entre els quals van destacat les millors 
raquetes de Lleida, com també tenis-
tes de Barcelona I Girona, i la presèn-
cia d’Òscar Sabaté, ex 500 ATP i que 
es proclamaria guanyador del torneig, 
i d’Enrique Vidal, campió d’Anglaterra 

sub 16 l’any 2014. Degut a la clima-
tologia, l’Open es va haver d’ajornar i 
la final es va jugar el diumenge 22 de 
maig, davant la presència de les au-
toritats de la ciutat i d’un molt nom-
brós públic que no es va voler perdre 
un partit que van protagonitzar Albert 
Larrégola, un dels millors tenistes dels 
últims anys de la província i jugador 
del CT Lleida, Òscar Sabaté, del Polo.



Larrégola va començar molt bé, gua-
nyant el primer set al desempat, però 
es va veure perjudicat per alguns pro-
blemes físics que van dificultar les se-
ves evolucions. Finalment, Sabaté es va 
imposar per 6-7, 7-5 i 6-1 en un gran 
partit de tots dos, i així es va endur 
els 900 euros de premi com a primer 
guanyador de l’Open Banús Joiers. La 
final va ser arbitrada pel jutge àrbitre 
internacional Marc Ivan Rodríguez.

Com a tenistes locals també cal remar-
car el gran nivell que va oferir Ramon 
Puértolas, que es va classificar pels 
quarts de final.
El torneig va repartir un important pre-
mi de 2.000 euros des dels quarts de 
final, gràcies al suport i la promoció de 
Joieria Banús, l’Ajuntament de Tàrre-
ga, la Diputació de Lleida i les princi-
pals empreses i comerços de la ciutat, 
com també de la Federació, 



Primera Prova del CirCuit Català al Ct urgell
els tennistes del Club amfitrió, Protagonistes del torneig

Els representants 
del Club Tennis Ur·
gell va ser prota·
gonista la primera 
prova del Circuit 
Juvenil d’Estiu ce·
lebrada a les instal·
lacions del club.
Començant pels 
benjamins, Nil Ji·
ménez es va endur 
el títol en batre a la 
final Toni Mayoral. 
També es va pro·
clamar campió Jan 
Rubio en aleví, ca·
tegoria en la que va 
superar Emili Elias 
a la final en tres 
sets. 

En infantil masculí, Óscar Traid s’ha proclamat campió davant Marc Mateo, 
mentre que en cadet, Llorenç Lladonosa també es va endur el títol en batre el 
seu company Raúl Galiano a la final. Per últim, en aleví femení el títol va ser per 
a Carla Labella, guanyadora davant Elena Noguero.



Sergi vileS guanya el CirCuit d’eStiu del Ct girona

Sandra azorín, Campiona    
del teCnifibre a valènCia

La sicorista Sandra Azorín es va proclamar campiona 
absoluta femenina del Torneig de Tennis Tecnifibre, ce-
lebrat al Club de Campo Peñacañada de Paterna. Par-
tint com a cap de sèrie número 3, Azorín afrontava un 
quadre en el qual participava Rocío Safont, 66 del ràn-
quing espanyol i primer favorita. Amb només 17 anys, 
la jugador del Sícoris es va plantar a la final després de 
superar en quarts de final Gisela Aragó per 6-3, 3-6 i 
6-3, i en semifinals Lucía Garrigues per 6-1 i 7-5. A la 
final, Azorín es va enfrontar a Andrea Roger, jugadora 
amb un dels millors serveis de la categoria a nivell na-
cional, però Sandra va controlar el partit des de l’inici i 
es va imposar còmodament per 6-2 i 6-4.

Sergi Viles, del Club Tennis 
Mollerussa, va proclamar-se 
campió al CT Girona del Circuit 
Juvenil d’Estiu despres de im-
posarse 6-0 i 6-1 a Óscar Fusté, 
en segona ronda a Victor Molina 
(6-1 i 6-0), en semifinals es va 
trobar al cap de serie número 1 
del torneig Marc García al que 
es va imposar per 3-6, 6-3 i 
11-9 al super tiebreak. A la la 
final va superar per un doble 
6-1 contra Iker Callone.



Chuti rep un homenatge pels seus 40 anys al Ct lleida 
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