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ArribA el mÀsters
La sisena edició del Màsters-
75è Campionat Provincial de 
Tennis ja té a punt tots els 
detalls per a una competició 
que se celebrarà en dos caps 
de setmana i que proclama els 
millors jugadors de totes les 
categories del tennis lleidatà, 
amb 120 tennistes tant mas-
culins com femenins. L’esce-
nari de l’edició d’enguany serà 
el Club Tennis Lleida.
El torneig arrenca aquest di-
vendres, dissabte i diumen-
ge  amb les primeres rondes 
i ‘round robin’, mentre que del 
27 al 29 es jugaran les semi-
finals (dissabte 28) i totes les 
finals (diumenge 29).
Es mantenen categories des 
de benjamí fins a absolut, la 
competició de cadira de rodes, 
amb el nom de Gran Premi Or-
topèdia Rubio, i les dues cate-
gories de veterans (+35 i +45).



L’Open SícOriS-eSpOrtS pifarré abaixa eL teLó

El passat 31 d’octubre va finalitzar, amb el lliu-
rament de guardons, el 6è Open Sícoris Club-
Esports Pifarré.
Més de 160 jugadors i jugadores provinents 
de les terres de l’Ebre, diferents llocs d’Aragó, 
Tarragona i de tota la província de Lleida van 
desfilar per les pistes sicoristes durant les sis 
setmanes de campionat, que va aplegar força 
gent a les finals.
Un total d’11 quadres repartits en quatre cate-
gories tant masculines com femenines van com-

posar el torneig. El quadre d’honor del torneig 
va coronar Rocío Roig (CT Lleida) com a cam-
piona benjamí, amb la seva companya de club 
Sofia Baraldés com a subcampiona; en benjamí 
masculí 1, el campió va ser Víctor Almarza (Sí-
coris Club), amb Albert Pedrico (CN Lleida) com 
a subcampió; en benjamí masculí 2, títol per a 
Quim Ripoll (CN Lleida), amb Víctor Rue (Sícoris 
Club) com a subcampió; en aleví femení, Clau-
dia Borbon (CN Lleida) va ser la campiona, amb 
Paula Arcarons (Sícoris) com a subcampiona.



En aleví masculí 1, títol per a Dani Martínez (CN 
Lleida) i subcampionat per a Gerard Pascual 
(CT Lleida); en aleví masculí 2, campionat per a 
Jan Rubio (CT Urgell), amb Xavi Mayoral (Sícoris 
Club) com a subcampió; en infantil femení, la 
campiona va ser Bea Dolader (CN Lleida), amb 
Gemma Lladonosa (CT Urgell) com a subcampi-
ona; en infantil masculí 1, títol per a Marc Anelo 
(CE Mas Duran), amb Raúl Galiano (CT Urgell) 
com a subcampió; en infantil masculí 2, cam-

pionat per a Esteve Torrent (Sícoris Club), amb 
Gerard Pascual (CT Lleida) com a subcampió; 
en cadet femení, Sandra Azorin (Sícoris Club) es 
va endur el títol davant Maria Teixidó (CT Lleida); 
i en cadet masculí, títol per a Marc Pascual (CT 
Lleida) enfront Albert Sentís (CT Lleida).
El lliurament de guardons es va realitzar a la pis-
ta central del Sícoris amb la presència del seu 
president del club, Eduard Abella, i va acabar 
amb un pica-pica a la terrassa del club.
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Gran celebració del cT balaGuer
commemora 40 anys de les seves insTal·lacions i 85 d’hisTòria

Sota el lema Fem 40 anys, el Club de Ten-
nis Balaguer va celebrar el passat mes 
d’octubre una doble fita: el 40è aniversari 
de les actuals instal·lacions i el seus 85 
anys d’història, i ho va fer amb tot un seguit 
d’activitats esportives, lúdiques i socials.
El club, un dels històrics de les nostres co-
marques, va voler donar així un caire espe-
cial a aquesta doble efemèride, i el cert és 

que els actes programats van comptar amb 
força acceptació per part de tots els socis 
del club de la Noguera. 
Entre aquests, cal destacar la celebració de 
tornejos de tennis i pàdel; una festa infantil 
amb jocs de cucanya amb el grup d’anima-
ció Djocs i xocolatada, i el sopar comme-
moratiu, que va acabar amb una sessió de 
ball amb el duet Sarau.



També va tenir una especial significació l’ac-
te homenatge als deu socis més antics, que 
van ser distingits amb una placa de reconei-
xement lliurada per les diferents autoritats 
presents a la jornada. Entre aquestes hi ha-
via el president de la Federació Catalana de 
Tennis, Joan Navarro; la presidenta del Con-
sell Comarcal de la Noguera, Concepció Ca-
nyadell; els alcaldes de diferents municipis i 
presidents d’entitats esportives de Balaguer 
i el president del CT Balaguer, Josep Maria 
Segòvia. El president de la RT Lleida, Ignasi 
García, no hi va poder assistir ja que esta-
va acompanyat la Selecció Lleidatana en la 
seva sortida oficial a Madrid.
En acabar aquest acte es va servir un ape-
ritiu per a tots els assistents. Prèviament a 
l’homenatge s’havien lliurat els trofeus cor-

responents als tornejos de tennis i pàdel.
Amb aquesta efemèride, el Club Tennis Ba-
laguer va voler assenyalar “un camí que con-
tinua, que dibuixem a cada pas, perquè el 
nostre club no s’atura, perquè vol seguir fent 
història”.
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el CT lleida manTé la CaTegoria a l’esTaTal

L’equip absolut del CT Lleida va aconse-
guir l’objectiu fixat a l’inici de la competi-
ció: la permanència a la segona divisió del 
Campionat d’Espanya per equips.
L’equip va iniciar la competició jugant en-
front el RSCC de Múrcia, i es va endur el 
triomf per 4-3, amb victòries als indivi-
duals de Pablo Irigaray, Albert Larrégola 
i Hugo Palomar i derrotes ajustades de 
Xesc Muñoz i Albert Larrégola. Amb el 
parcial de 3-2 a favor, només feia falta 
sumar un punt en els dobles, i ho van 
aconseguir Albert Larrégola i Hugo Palo-

mar de manera clara. L’altre doble el van 
jugar Toño Bueno i Xesc Muñoz.
En el següent duel, el rival era el potent 
CT Tarragona, que ha format un equip de 
jugadors professionals amb el clar objec-
tiu d’aconseguir l’ascens a Primera. Els 
jugadors del CT Lleida es van defensar 
molt dignament, però no van poder acon-
seguir cap victòria. El partit més ajustat i 
amb més possibilitats de guanyar va ser 
el de Xesc Muñoz, que va perdre per un 
ajustat 6-4 al tercer set. Malgrat tot, un 
gran resultat per al CT Lleida.

l’equip lleidaTÀ 
assoleix el 

seu objeCTiu 
i seguirÀ a la 
segona divisió

s



Nova edició del Social del club TeNNiS MolleruSSa
El Torneig Social del Club de Tennis Molle-
russa va celebrar una nova edició, amb una 
elevada participació i un bon nivell per part 
de tots els jugadors.
Els campions en les diferents categories van 
ser, en prebenjamí, Pau Miró, vencedor da-

vant Francesc Sans; en benjamí, Sergi Viles, 
amb Genís Sió com a finalista; en aleví, el 
mateix Sergi Viles en batre Eduard Sala; en 
infantil femení, Natàlia Maimó, vencedora 
enfront Clàudia López; i en infantil masculí, 
Andreu Bernaus en derrotar Jan Gelonch.
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Bellpuig guardona els 
millors del Torneig Fm

El Torneig de Tennis de la Festa Major de Be-
llpuig va celebrar una nova edició amb força 
èxit. En la categoria infantil, Jaume Cerdà es 
va proclamar campió en superar a la final 
Sergi Viles, mentre que en sèniors, Eduard 
Sàez es va imposar davant Joan Mateu en 
una final que es va haver de resoldre en tres 
sets. Pel que fa al frontó, en dobles Adrià 

Moncusí i Raül Molina van batre Ramon Roig 
i Toni Esteve, mentre que en individual, Ra-
mon Roig va derrotar Adrià Moncusí.
L’acte de lliurament de premis el van pre-
sidir l’alcalde de Bellpuig, Salvador Bon-
joch, la regidora d’Esports de l’Ajuntament, 
Anna Quesada, i el president del Club Tennis       
Bellpuig, Ramon Guim.
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te’n recordes? S

els primers vencedors del Màsters
En aquest apartat recuperem la pàgina del TOT TENNIS del desembre de 
2010 on es publicava el quadre d’honor de la primera edició del Màsters Pro-
vincial i fotografies dels vencedors.



Óscar Manciñeiras (cT LLeida), 
Tercer aL Torneig naia aLs eeUU 

gerard PascUaL, finaLisTa de consoLaciÓ 
aL Tennis eUroPe Júnior de MaLLorca

Óscar Manciñeiras, jugador del Lleida, segueix la seva aven-
tura universitatria als Estats Units. Així, el lleidatà va ser 
tercer al Torneig Nacional de NAIA (USTA-ITA Small College 
National Championship). Manciñeiras va aconseguir guanyar 
el torneig regional de conferència i classificar-se així per al 
nacional de NAIA, que es va jugar a Sumter (Carolina del 
Sud). Al nacional només hi accedeixen vuit jugadors, que 
són els guanyadors de cada conferencia NAIA. Un cop allí, 
l’Óscar va guanyar a la ronda de quarts de final i va caure a 
les semifinals davant Jordan Cox (finalista a Wimbledon Juni-
or 2009 i 449 de l’ATP) per 6-4 i 6-2. En el partit pel tercer 
i quart lloc, el jugador del CT Lleida es va imposar per 4-6, 
7-6 i 7-5 davant David Veliz-Lepe (1.028 de l’ATP).

Gerard Pascual, jugador del Club Tennis Lleida, va signar 
un gran debut al Circuit del Tennis Europe Junior Tour, ja 
que va accedir a la final de consolació. El lleidatà va caure 
per 6-4 i 6-1 en la primera ronda del torneig davant l’es-
tonià Mark Lajal, que posteriorment es proclamaria campió 
del campionat, amb la qual cosa Pascual va accedir al 
quadre de consolació, on va aconseguir arribar a la final 
després de desfer-se successivament del portuguès Perei-
ra (6-0 i 6-1), del francès Paganetti (6-3, 4-1 i retirada). 
A semifinals va superar un altre estonià, Hugo Kristianson, 
en un partit duríssim per 7-6 i 1-6 (10-8). A la final, el 
lleidatà va perdre davant el portuguès Miguel Gomez.
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