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SiScar triomfa al ct Urgell
eS proclama campió de l’open ciUtat de lleida en cadira de rodeS

Enrique Siscar va ser el guanyador del XV 
Open Ciutat de Lleida de Tennis en Cadira 
de Rodes-VII Trofeu Internacional Ortopè-
dia Rubio-IV Memorial Manel Palau, que 
es va celebrar del 20 al 23 de juliol al 
Club Tennis Urgell. 
El jugador murcià va protagonitzar una 
excel·lent final davant amb Francesc Tur 
que es va decidir al tercer set. 

Tur va començar molt més fort el partir 
decisiu emportant-se el primer parcial per 
6-4. 
En el segon, les coses van canviar radi-
calment, donat que Siscar es va posar 
ràpidament amb un 4-1 al seu favor. No 
obstant, Tur va remuntar fins a empatar a 
4 jocs obligant el seu rival a treure noves 
forces fins el 7-5 final.

Vii trofeU internacional ortopèdia rUbio             
iV memorial manel palaU



Amb la igualtat regnant al 
marcador, Enrique Siscar 
va demostrar el seu bon 
estat de forma en el tercer 
i definitiu set, en el que va 
aconseguir el triomf per 
6-4. Simultàniament, a la 

pista 2 del CT Urgell es va 
celebrar la final de consola-
ció entre Juanjo Rodríguez 
i Patxi Fadrique, que va 
guanyar el primer per 6-4 
i 6-2. Al lliurament de tro-
feus hi van assistir el presi-

dent del CT Urgell, Ramon 
Mestres; la Regidora d’Es-
ports de la Paeria, Montse 
Parra; el Representant Ter-
ritorial de l’Esport a Lleida, 
Joan Segura; i Toño Rubio, 
Gerent d’Ortopèdia Rubio. 



L’únic jugador lleidatà present al qua-
dre, Jacob Nadal, va lluitar en tot mo-
ment per aconseguir passar de ronda 
en el seu debut, però malauradament 
no va ser així. 
Nadal es va estrenar davant el cap de 
sèrie número 2 del torneig, el colom-
bià Edwin Mayorga, que es va endur el 
partit per un doble 6-0. 
D’altra banda, la final de dobles va pro-
clamar a la parella Siscar-Moreno com 
a campions. El primer set va ser molt 
més disputat que el segon, donat que 
José Coronado i Juanjo Rodríguez van 
oposar una major resistència guanyant 
tres jocs (6-3). No va passar el mateix 
en el definitiu, que va finalitzar amb un 
6-1 per un Siscar i un Moreno que es 
van entendre a la perfecció.

Jacob nadal va posar 
l’accent lleidatà

siscar-moreno, campions       
del quadre de dobles



Un torneig consolidat

També va tenir un record per a Manel Palau, “una persona 
que ho va donar tot per aquest torneig, per la qual cosa, 
des del Club Tennis Urgell, no podem fer menys que man-
tenir la seva il·lusió organitzant, amb tot el nostre cor, una 
de les activitats més carismàtiques de la nostra entitat”.
En la seva intervenció, Paco Cerdà, va explicar que “des 
de la Diputació de Lleida s’agraeix que hi hagin clubs tant 
socials i solidaris com és l’Urgell”. De la mateixa manera, 
Segura va felicitar els organitzadors “per la seva gran tasca 
en tot tipus de competicions, ja que es fomenten l’esport 
durant tot l’any en totes les seves vessants. L’Urgell ha 
estat sempre una entitat molt activa que ha ofert i ofereix 
oportunitats a tothom”.

L’Open, que va repartir 3.000 
euros en premis, va ser pre-
sentat al Club Tennis Urgell 
en presència del president del 
club, Ramon Mestres; la regi-
dora de la Paeria, Sara Mes-
tres; el diputat provincial Paco 
Cerdà; el representant territo-
rial d’Esports de la Generali-
tat, Joan Segura; Toño Rubio, 
gerent d’Ortopèdia Rubio; i 
Carlos Coll, organitzador del 
torneig i que va oferir els de-
talls de l’apartat esportiu de la 
competició.
Mestres va voler destacar la 
llarga trajectòria d’un torneig 
al que considera plenament 
consolidat i que és ja tot un 
clàssic de l’estiu. El president 
del CT Urgell va agrair especi-
alment l’esforç de tot el per-
sonal i de la massa social del 
club, així com el recolzament 
de les administracions i de 
l’empresa privada, en aquest 
cas Ortopèdia Rubio. 



Mar Torres, del Tennis 
lleida, caMpiona al            

cT llafranc

QuaTre 
TíTols per al               
cT lleida al 

circuiT Juvenil 
d’esTiu del cT 
vilafranca

Mar Torres, jugadora del Club Tennis Llei-
da, es va proclamar campiona del XV Circuit 
Juvenil del Club Tennis Llafranc al superar 
en una gran final Berta Espel per un ajustat 
6-1, 2-6 i 10-6 al super tiebreak definitiu.
A les semifinals, Mar Torres també va neces-
sitar de tres sets per desfer-se de Júlia Puga 
per 4-6, 6-1 i 10-2. 

Gerard Pascual es va endur el títol d’infantil masculí en batre Hugo Fernàndez a la final i Ramon 
Aubets a semifinals; Álex Oran va ser campió aleví en superar Iker Rubiella, també del CT Lleida, a 
semifinals, i Raúl Cañizares a la final per 6-1 i 6-1; en aleví femení, hi va haver final del CT Lleida, 
amb Laia Larrosa i Meritxell Teixidó, amb triomf de la primera per 6-2 i 6-0; i en benjamí masculí, 
final també lleidatana amb Lande Culleré i Alejandro Garcia, amb títol per al primer per 6-3 i 7-5.



Claudia Borbón, del CN Lleida, va fer un molt bon 
paper al Campionat d’Espanya Infantil-50è Memo-
rial Manuel Alonso, disputat a la Ciudad de la Ra-
queta de Madrid al juliol on hi va assistir com a 
integrant de l’expedició de Catalunya.
Borbón, que va ser l’única representant del tennis 
lleidatà al torneig, va arribar a vuitens de final del 
quadre individual després de superar en la primera 
ronda a Alaia Rubio (Euskadi) per 6-2 i 6-1, i en la 
segona a Raquel González (València) per 6-2, 0-6 i 
6-3. En vuitens va perdre davant la quarta favorita, 
Lucía Llinares (València), integrant de la selecció 
espanyola infantil, per 1-6, 6-4 i 6-3.
En dobles, Claudia Borbón va ser semifinalista for-
mant parella amb la catalana Laura Garcia. Partint 
com a caps de sèrie número 8, a primera ronda van 
guanyar Paula Garrote (Múrcia)-África Ahumada 
(Ceuta) per 6-0 i retirada, i a la segona van superar 
Paula Sánchez (Castilla y León)-Andrea Burguete 
(València) per 7-5 i 6-1. A quarts es van desfer de 
la parella catalana Leire Fernández-Claudia de las 
Heras, caps de sèrie número 4, per 6-3, 1-6 i 10-
5. Finalment, a semis van perdre davant les prime-
res favorites i posteriors campiones, Anne Mintegi 
(Euskadi) i Lucia Llinares (València) per 6-3 i 6-1.

bon paper de claudia borbón al
 campionat d’espanya infantil 



Èxit del ii Open Ciutat de tàrrega afiteC
ferran Ventura es prOClama Campió derrOtant en la final a Quim sOrni

Ferran Ventura va ser el brillant vencedor del 
II Open Ciutat de Tàrrega Afitec, celebrat 
amb èxit a les pistes del Club Tennis Tàrrega 
del 12 al 18 de juny.
El torneig va comptar amb un quadre final 
de 32 jugadors, una molt bona participa-
ció i amb un excel·lent nivell de tennis. A 
l’igual que en la primera edició, es van repar-

tir 2.000 euros en premis, amb 900 per al 
campió, 400 per al finalista, 200 per als se-
mifinalistes i 75 per als quart-finalistes. Els 
nombrosos aficionats que es van aplegar al 
club, sobretot durant el cap de setmana per 
les semifinals i les finals, van poder d’una 
molt bona setmana de tennis, amb partits 
molt competits e interessants.



Entre els duels més destacats cal remarcar 
el de quarts de final entre el defensor del 
títol i campió de la primera edició, Oscar Sa-
baté, davant un gran Quim Sorni, que final-
ment es va endur la victòria en dos sets per 
6-3 i 6-4, en un partit molt competit i amb 
uns intercanvis duríssims.
Tampoc no va decebre la gran final, que va 
enfrontar Ferran Ventura, del Salt, i el tortosí 
Quim Sorni, defensors de dos estils diferents 
que van oferir un partit molt interessant i 
llarguíssim que els va tenir a la pista més 
de 3 hores i mitja. Finalment, l’experiència i 
veterania de Ventura es va acabar imposant 
per 6-3, 6-7 i 6-4 davant la joventut, talent 
i l’empenta de Sorni, gran tenista amb un 
futur molt prometedor. 



Cal remarcar que el campió venia de jugar el dia anterior en les semifinals un partit duríssim 
contra Alberto Colas, un jugador saragossà de només 17 anys que també el va obligar a ser 
a la pista durant tres hores i mitja (6-3, 6-7 i 6-4). En resum, el CT Tàrrega va viure una 
magnífica segona edició del seu torneig, amb molt bon tennis i que a nivell organitzatiu tam-
bé va sortir força bé, un fet que garanteix la continuïtat de l’Open. L’àrbitre va ser el director 
tècnic provincial, Marc Ivan Rodríguez Nieto. 



Nou puNt Atp per A ÓscAr MANciñeirAs A Guetxo

MArc pAscuAl, seMifiNAlistA A ucrAïNA eN iNdividuAls i dobles AMb serret

Els representants del Club Tennis Lleida van obte-
nir uns bons resultats a la prova Babolat Cup 2017 
de l’ITF Junior d’Ucraïna, amb una semifinal en 
individuals a càrrec de Marc Pascual i una altra se-
mifinal en dobles amb el mateix Pascual i Serret.
En individuals, Marc Pascual va arribar a les semi-
finals, el seu millor resultat de la temporada, on va 
caure davant el jugador local Strelchenko per 7-5 
i 6-2. A la prova de dobles, la parella formada pel 
mateix Marc Pascual i Alejandro Serret també van 
aconseguir jugar les semifinals, ronda en la que 
van acabar cedint davant l’espanyol Javier Cueto i 
el colombià Guarin.

Óscar Manciñeiras, jugador del Club Ten-
nis Lleida, va sumar un nou punt ATP 
a Guetxo, on després de superar la fase 
prèvia va vèncer a la primera ronda del 
quadre principal el jugador indi Vasisht 
Chereku per 6-3 i 7-5. A més, en vuitens 
de final va ser ben a prop de donar la 
sorpresa davant Miguel Semmler, davant 
el que va veure al tercer set per 6-3, 4-6 
i 6-2.
Per la seva part, Pablo Irigaray va poder 
entrar a la fase final mitjançant un Lucky 
Looser i va caure davant el mateix Miguel 
Semmler per 6-1 i 6-3.



campions d’estiu al ct urgell
nil ruBio, guillermo sanclemente, gerard pascual i laia larrosa guanYen el circuit juvenil 

Les instal·lacions del Club Tennis Urgell van 
acollir, del 10 al 14 de juliol, el Circuit Ju-
venil d’Estiu de Tennis FCT Prova II, que va 
aplegar jugadors de les categories aleví, in-
fantil i cadet.
En benjamí masculí, el títol va ser per a Nil 
Rubio, segon cap de sèrie, que es va imposar 
en la final a Adrià Franco, primer favorit, per 
6-0 i 6-3. En aleví masculí, Guillermo San-
clemente va complir amb els pronòstics que 

l’assenyalaven com a primer cap de sèrie en 
superar en una disputadíssima final Alex Van 
Lumick (2) per 6-3, 6-7 (6) i 10-6. També 
va complir el primer favorit en cadet masculí, 
ja que Gerard Pascual es va endur el cam-
pionat en batre per un doble 6-1 Jan Rubio 
(2). Finalment, en aleví femení Laia Larrosa, 
segona cap de sèrie, es va endur el títol da-
vant Ingrid Fernández, a la que va superar a 
la final per 6-0 i 6-4.



OPEN CN LLEIDA
Aleví, InfAntIl, CAdet I JúnIor • 14 de gener A l’11 de mArç                     

BenJAmí, ABsolut I veterAns • 11 de mArç Al 30 d’ABrIl

tennIs I llIBres ~ CT LLEIDA
BenJAmí - 4 de feBrer Al 12 de mArç

XIII PrAt llonguerAs ~ CT LLEIDA
Aleví, InfAntIl, CAdet I JúnIor • 25 de feBrer Al 23 d’ABrIl                        

ABsolut I veterAns • 4 de feBrer Al 12 de mArç

XvlvIII AnIversArI ~ Ct urgell                 
totes - de BenJAmí A veterAns • 29 d’ABrIl Al 18 de Juny

oPen PlA d’urgell~Ct mollerussA                    
BenJAmí, ABsolut I veterAns • 29 de mAIg Al 25 de Juny

VIII OPEN síCorIs                                                
totes - de BenJAmí A veterAns  • 16 de setemBre Al 29 d’oCtuBre

vIII mÀsters ProvInCIAl ~ síCorIs
novemBre de 2017

77è Provincial LLEIDA 2017
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RicaRd Rubio, del cN 
lleida, campió júNioR                   

al cNT calafell

boN papeR del 
cN lleida a 

la copa SiNce 
90-bRugueRa 

TeNNiS 
academy

Ricard Rubio, jugador del CN Lleida, es va 
endur el títol junior masculí del Circuit Juve-
nil d’Estiu celebrat al CNT Calafell. Rubio va 
derrotar a la final Alejandro Saiz (CT Tarra-
gona) per 4-6, 6-2 i 11-9, trencant així una 
rauxa negativa de tres finals seguides per-
dent per la mínima en els campionats del 
Circuit Juvenil d’Estiu.

Els representants del CN Lleida van tenir una bona actuació a la Copa Since 90 ce-
lebrada al CT Can Via-Bruguera Tennis Academy. Cal destacar el títol aconseguit per 
Adrià Sàez en absolut masculí, dins una actuació general molt bona en què també 
van brillar Aleix Garrido, Marc Mateo i Ricard Rubio, que van accedir a les rondes 
definitives del torneig.



marc anelo (SícoriS), Subcampió cadet a torredembarra

la SicoriSta paula arcaronS, Subcampiona a reuS
El Circuit Juvenil d’Estiu del Tennis Reus 
Deportiu va comptar amb la participació 
d’una quinzena de representants del Sí-
coris Club. El millor resultat de tots ells el 
va signar Paula Arcarons, que va ser sub-
campiona de la categoria infantil després 
de perdre a la final davant la cap de sèrie 
número 2, Ainara Pozuelo, per 6-0 i 6-1. 
D’altra banda, Emili Elias va tenir una 
bona actuació al Campionat de Catalu-
nya Sub 13, disputat a les instal·lacions 
del Tennis Vic. El sicorista va aconseguir 
quedar entre els 16 millors de la seva ca-
tegoria. 

Una quinzena de jugadors del 
Sícoris Club van participar al 
Circuit Juvenil d’Estiu del CT 
Torredembarra, destacant l’ac-
tuació de Marc Anelo, que es 
va proclamar subcampió cadet 
després de perdre a la final da-
vant Miguel Ángel Castán per 
6-4 6-3. 
Paula Arcarons i Víctor Almarza 
també van fer un gran torneig, 
caient a semifinals del quadre 
infantil femení i aleví masculí, 
respectivament. 
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