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Rússia ‘reina’ a 1LLeida
es proclama campiona de l’Europeu sub 8 al CT Urgell

Rússia es va adjudicar el passat 18 de setembre el títol de campió de la Fase Final
de la XLV edició del Campionat d’Europa
Sots-18 de Seleccions Femenines–Copa
de la Reina Annie Soisbault, que durant
aquell cap de setmana es va celebrar amb
èxit a Lleida a les instal·lacions del Club
Tennis Urgell.
Rússia, primer cap de sèrie, va guanyar a
la final Holanda per 2-0, mentre que Es-

panya va acabar quarta en perdre la final
de consolació davant la República Txeca
per 2-1.
La darrera jornada va ser la que va comptar amb més presència d’aficionats. La
bona climatologia va acompanyar el matí,
i les instal·lacions del CT Urgell van tenir
una bona afluència de públic per veure
tant la final com la final de consolació,
que es disputaven simultàniament.

En el primer partit, que enfrontava
les número 2, Anastasia Gasanova
va guanyar per 3-6, 6-4 i 6-4 davant
l’holandesa Suzan Lamens, mentre
que en el segon, entre les número 1,
la russa Amina Anshba es va desfer
de Nina Kruijer per 6-2, 5-7 i 7-5,
amb la qual cosa Rússia sumava el
segon punt i es feia amb el títol, deixant en segon lloc a Holanda, botxí
d’Espanya a les semifinals. Amb el
2-0 i el títol resolt, el partit de dobles
que havien de protagonitzar aquestes
mateixes quatre jugadores ja no es va
jugar.

Quant a l’enfrontament entre
Espanya i la República Txeca que decidia el tercer lloc,
es va iniciar amb el partit de
Guiomar Maristany davant
Michaela Bayerlova.
La barcelonina va començar
força descentrada i va cedir
la primera mànega per 4-6.
Poc a poc, però, Guiomar

Maristany es va anar refent
fins a acabar remuntant i dominant amb autoritat Bayerlova, a la qual es va imposar
per 6-3 i 6-2.
Amb l’1-0 a favor d’Espanya,
va arribar el torn per a Paula
Arias, que tenia l’oportunitat
de sentenciar davant la txeca Johana Markova. Sem-

blava que estava en el bon
camí després de guanyar el
primer set per 4-6, però la
seva rival va reaccionar davant una jugadora espanyola
que va anar de més a menys.
Al final, Bayerlova es va anotar els dos sets següents per
6-3 i 6-2, abocant el duel al
partit de dobles.

En aquest partit, que era definitiu per tal de
decidir el tercer i quart llocs, la parella espanyola, formada per Paula Arias i Júlia Payola, va mantenir el tipus al primer set, que
va estar a punt d’endur-se al tie break, però
al final van ser les txeques Johana Markova
i Anna Slovakova les que es van anotar la
mànega. A partir d’aquell moment, el doble
espanyol es va ensorrar completament, fent

que el segon set fos un passeig per a les seves rivals, que van acabar guanyant per 7-6
(3) i 6-0, un triomf que relegava Espanya al
quart lloc final. Paral·lelament també es van
disputar els enfrontaments que decidien la
resta de llocs, que finalment van deparar que
la cinquena posició fos per a Hongria, la sisena per a Suècia, la setena per a Itàlia i la
vuitena per a Moldàvia.

Un cop han acabat els partits, es va dur a terme la cerimònia oficial de lliurament de trofeus,
que va posar el colofó a una jornada que va comptar amb la presència, entre d’altres autoritats, del president del CT Urgell, Ramon Mestres; del president de la Federació Catalana
de Tennis, Joan Navarro; del representant de la FCT a Lleida, Ignasi García; del representant
territorial d’Esports de la Generalitat, Joan Segura; de la regidora de la Paeria Montse Parra;
de Paco Cerdà, representant de la Diputació de Lleida; i de representants de diferents clubs
de la província.

D’aquesta manera es va posar el punt final
a un torneig que va permetre veure en acció les millors promeses del tennis femení
europeu i que ha tornat a situar Lleida en
un primer pla. Cal recordar, en aquest sentit, que la ciutat de Lleida ha estat seu fixa
de l’Estat espanyol en aquesta competició i,
amb aquesta, ja són 27 edicions.
Fins fa pocs anys, anava alternant una Fase
Zonal (classificatòria amb quatre equips) amb
una Fase Final. Però aquest format va can-

viar i, per aquesta raó, la capital del Segrià
acull, només, la Fase Final que corona les
campiones d’Europa cada dos temporades
amb seu rotatòria entre CT Urgell, CT Lleida,
Sícoris Club i de forma coordinada amb la
Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Tennis. La darrera ocasió
en què el torneig havia visitat Lleida va ser
al 2013, al Club Tennis Lleida, mentre que
l’últim cop que s’havia disputat al CT Urgell
va ser l’any 2011.
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costa, campió davant McEnroe
El lleidatà s’emporta el títol de la Sènior Masters Cup de Marbella
Albert Costa es va proclamar campió de la
Sènior Masters Cup celebrada al Puente Romano de Marbella. El lleidatà es va desfer a
la final de John McEnroe per 3-6, 6-3 i 1210, en 1 hora i 37 minuts.
McEnroe va entrar abans en ritme de partit
i va imposar el seu tennis agressiu de servei
i volea. A partir del segon set, però, va ser
Costa qui va dur el joc al terreny dels intercanvis des del fons de la pista, on és millor.
Finalment es va emportar el cara o creu al súper tie break. “Ha estat un miracle que hagi
guanyat aquesta final”, reflexionava Costa a
la conclusió, sabedor de tot el que havia hagut de suar per coronar-se en la recentment
batejada pista Manolo Santana.

El CT Urgell ENTRA al Mutua Madrid
El Club Tennis Urgell serà, del 21 al 23 d’octubre, l’escenari d’una de les proves del Mutua
Madrid Open Sub 16, un circuit que està en
constant creixement i que arribarà per primer
cop a Lleida amb l’objectiu de donar més oportunitats als tennistes del futur.
La presentació del circuit es va realitzar a la seu
del Consejo Superior de Deportes de Madrid.
L’acte va estar presidit per Manolo Santana,
director del Mutua Madrid; Óscar Graefenhain,
director general del CSD; Miguel Díaz, nou president de la RFET; i Alberto Berasategui, director
del Mutua Madrid Open Sub 16.
Després de tres edicions de constant creixement,
el Mutua Madrid Open Sub 16 s’ha consolidat
com un dels tornejos de referència del tennis espanyol. Durant les 16 proves que recorren tota
la geografia espanyola, a les quals ara se sumarà
Lleida a través del CT Urgell, aquest circuit brinda l’oportunitat a 512 joves tennistes de jugar
en els millors clubs d’Espanya sense cap cost
d’inscripció. Els campions de cadascuna de les
16 proves territorials obtindran el passaport que
els permetrà disputar (amb totes les despeses
pagades) la fase final que tindrà lloc a la Caja
Mágica coincidint amb els últims dies del Mutua
Madrid Open (de l’11 al 14 de maig del 2017).

Allà s’intentaran coronar com a campions i rebre
el premi final juntament amb els campions dels
tornejos ATP i WTA.

aran teixidó serà a la caja Mágica
La lleidatana guanya la segona prova del Mutua Madrid Open i passa a la fase final
La segona prova del Mutua Madrid Open Sub 16
va coronar Aran Teixidó al Club de Campo Villa
de Madrid i li va donar la classificació per disputar la fase final del Mutua Madrid Open Sub 16
a la Caja Mágica, del 5 al 8 de maig del 2017.
Manolo Santana, el director del Mutua Madrid
Open, que va assistir a les finals i va ser present
al lliurament de premis, va valorar el gran nivell
de tennis que els jugadors van demostrar al Club
de Campo Vila de Madrid. “Hem vist dos grans
finals que han tornat a demostrar l’esperançador
futur del nostre tennis. Des del torneig estem
molt orgullosos d’aportar un any més el nostre
granet de sorra per contribuir al creixement dels
més joves”.
A la final femenina, Aran Teixidó va donar la gran
sorpresa del torneig imposant-se per 6-2 i 6-3
davant Marta González, la primera cap de sèrie,
que la temporada passada es va proclamar campiona de la prova Sub 16 disputada a la Caja
Mágica. No obstant això, Aran Teixidó no va oferir concessions i es va emportar el títol amb autoritat (no va cedir un sol set), com va demostrar
durant tot el cap de setmana, tot i no partir com
preclasificada.
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“La millor virtut d’un
president és ser honest”

josep masbernat, president del CT Juneda

• D’on li ve la passió pel tennis?
R: Només sóc aficionat.
• 2- Hi va jugar? A quin nivell?
R: Sempre he jugat a nivell aficionat.
• 3- Què el va motivar a presentar-se per primera
vegada a les eleccions?
R: Vaig sortir elegit d’entre un grup de socis que
ens vam presentar després de dimitir l’anterior junta en una assemblea extraordinària.
• Què considera més important en el dia a dia?
R: Que les instal·lacions estiguin sempre en bones
condicions per poder-ne gaudir.
• Què és el millor de ser al capdavant del club?
R: El millor és tenir el suport de la junta i dels socis, sentir-se recolzat en general.
• I el pitjor?
R: Que per molt bé que ho vulguis portar, sempre
surten imprevistos que no es poden solucionar a
curt termini, i això sempre comporta hores i de
vegades nervis.
• Quantes hores al dia li suposa i quins “sacrificis”
personals ha de fer de vegades?
R: Hi ha dies de tot, evidentment sempre perds hores
que tenies de lleure, però al cap i a la fi es fa a gust.

nom: Josep Masbernat
Bernat
edat: 51 anys
pROFESSIÓ: Empresari
president des de: Maig
del 2015
Ídol tennístic: Cap
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• Quin paper creu que ha de tenir ‘l’oposició’ dins dels clubs?
R: En clubs petits, no hi ha una oposició definida, tots els socis crec que remem en
la mateixa direcció, que no es un altra que el club rutlli el millor possible.
• A qui li costa més “fer obeir’, als nens/nenes o als seus pares/mares?
R: A l’hora de fer cursets, ja tenim un responsable esportiu que se’n cuida que tot
funcioni ben coordinat.
• Quin és el seu model esportiu i d’escola de club?
R: No tinc un model esportiu definit. En el nostre club només fem cursets d’iniciació i, quan assoleixen un nivell i volen continuar millorant, llavors han d’anar a clubs
més grans per continuar la progressió.
• Abans d’acabar el seu mandat, quin projecte li agradaria deixar enllestit?
R: M’agradaria que el club continués creixent i així poder deixar l’entitat en una
bona situació econòmica, que permetés anar ampliant pistes i a la llarga es pogués
fer un local social que ens permetés gaudir més del club de cara als hiverns, ja que
tenim molts socis que només en gaudeixen a l’estiu. Totes les zones que tenim de
barbacoa i de lleure son a l’aire lliure.
• Com veu la situació general dels clubs lleidatans i quina relació hi té?
R: Sembla que els clubs de la província van funcionant molt bé. Les relacions amb
tots els altres clubs sempre han estat cordials.
• 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: Positiva, encara que el nostre club poca feina dóna. Crec que les reunions de
presidents i membres de junta de la Federació són molt positives i des de la Federació intenten que puguem participar a la festa del tennis en general, proposant
entrenaments pels xavals, etc. En general, fan molt bona tasca.
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Completi la frase...

• La millor virtut per ser president
d’un club és...
R: Ser honest.
• S’han d’apujar les quotes dels
socis quan...
R: Sigui necessari.
• Perquè a Lleida torni a sortir un
Albert Costa es necessita...
R: Treball.
• 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: Ja ho solucionem.
• D’aquí 10 anys veig el meu
club...
R: Amb més socis i més serveis
en general.
• El soci sempre té la raó menys
quan...

R: La perd.
• Quan un nen o nena en edat
cadet o júnior plega del tennis és
perquè...
R: No el motiva prou.
• Al pare que està convençut que
el seu fill serà el futur Rafa Nadal
o la seva filla la nova Serena Williams, el millor és dir-li que...
R: La visió dels pares sempre és
parcial, no n’hi ha prou.
• Si al meu club li ‘caiguessin del
cel’ un bon grapat de diners inesperats, les tres primeres inversions que faria serien...
R: Ampliar les pistes i un local
social.
• Quan deixi de ser president, el
consell que donaré al meu successor serà...
R: Passa-ho bé.

El CN Lleida, finalista al Nacional de Veterans 40 ‘C’
L’equip del Club Natació Lleida, format pels
jugadors Pepito Talavera, Jordi Vilar, Xavier
Mola, Manel Noguero i Carles Mòdol, va ser
finalista al Campionat d’Espanya per Equips
Veterans Masculí +40 categoria C.
En el duel decisiu, l’equip lleidatà, que en
semifinals s’havia desfet del CT Farners per
4-3, va caure a la seva pista contra el conjunt insular del Real Club Náutico de Tenerife pel resultat de 3-4. Va ser una eliminatòria
molt disputada i que finalment es va haver
de decidir en els dobles.
En els individuals, els punts del CN Lleida

els van sumar Carles Mòdol, en guanyar per
7-6, 4-6 i 10-2 davant Carlos M. Torres; i
Jordi Vilar, vencedor davant Ignacio Gutiérrez
per 6-1 i 6-3.
Per contra, van cedir en els seus partits Pepito Talavera, per 4-6 i 3-6 davant Antonio
M. Casas; Manel Noguero, per 2-6 i 4-6 enfront Pablo Coll; i Xavier Mola, per 4-6 i 6-7
contra Manuel Becerra.
Amb 2-3 pel RC Náutico, en els dobles la parella Mòdol-Talavera va superar per 2-6, 7-6
i 10-8 el duo Torres-Becerra, però Mola-Vilar
van caure per 1-6 i 2-6 enfront Díaz-Coll.

Mequinensa, a ritme de triple
Coincidint amb les festes de Mequinensa,
i tal com és tradicional, es va disputar la
12 edició del Torneig de Triples, en què
hi participen les Penyes de la localitat. Hi
van ser presents un total de deu triple-

tes, és a dir, una trentena de participants
masculins i femenins. D’aquests, els més
destacats van ser els Kurkons 1, que es
van imposar pel davant del JJR, del NPI i
del Notrebots.

