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El MàstErs provincial corona Els caMpions i  
caMpionEs dEl 2016 a falta dEls absoluts

Grans MEstrEs



el CN lleida va aCollir la CompetiCió 

La setena edició del Màsters Provincial 
de Tennis, el gran fi festa del tennis 
lleidatà, va definir el seu quadre d’ho-
nor amb dos úniques excepcions: les 
de les dos categories absolutes, que 
encara tenen pendent de disputar la 
final.
La climatologia, que no va acompanyar 
durant els successius caps de setma-

na en què s’havien programat partits, 
i les lesiones d’alguns dels protagonis-
tes han provocat que aquestes dos fi-
nals s’hagin hagut d’anar ajornant des 
que el torneig es va posar en marxa 
cap a finals de novembre, amb la qual 
cosa encara caldrà esperar uns dies 
per conèixer els campions definitius en 
aquestes dos categories absolutes.



Així, els diferents campions i finalistes 
han estat, en benjamí, Álex Orán (CT Llei-
da), que va batre Sergi Viles (CT Mollerus-
sa); en benjamí femení, Laia Larrosa (CT 
Lleida), guanyadora davant Joana Arca-
rons (Sícoris); en aleví masculí, Jan Rubio 
(CT Urgell), en derrotar Albert Mòdol (CT 
Lleida); en aleví femení, Cristina Mora-
gas (CT Lleida), campiona davant la seva 
companya de club Clàudia Puigdevall; en 
infantil masculí, Raúl Galiano (CT Urgell), 
guanyador enfront Aleix Gaya (CT Lleida); 
en infantil femení, Claudia Borbón (CN 
Lleida), en derrotar Núria Pérez (CT Llei-
da); en cadet masculí, Ricard Rubio (CN 
Lleida), triomfador davant Llorenç Llado-
nosa (CT Urgell); en cadet femení, nova-
ment Claudia Borbón en derrotar Paula 
Arcarons (Sícoris); en júnior masculí, Pep 
Canyadell (CT Lleida), guanyador davant 
el seu company de club Néstor Giribet; 
en júnior femení, Maria Teixidó (CT Llei-
da), en vèncer Sandra Azorín (Sícoris); en 
veterans +35, Josep Carles Mòdol (CN 
Lleida), que va superar Natxo Fontova (CT 
Lleida); en veterans +45, el mateix Josep 
Carles Mòdol, en guanyar el seu company 
de club Josep Talavera; i en cadira de ro-
des, Jordi Torné, campió enfront Jacob 
Nadal. 



El Màsters Provincial ha comptat amb una participació total de 120 tennistes, tant 
masculins com femenins, i s’han disputat més de 230 partits. L’escenari de l’edició 
d’enguany ha estat el CN Lleida, entitat que a més celebrava el seu 50è aniversari i 
estrenava part de les importants reformes de les seves instal·lacions.  
Cal recordar que el Màsters Provincial és un torneig que, tal com passa a l’ATP i a la 
WTA, aplega els vuit millors tennistes de cada categoria en funció dels punts obtinguts 
en les proves puntuables del Circuit Provincial al llarg de l’any, i que han estat l’Open 
CN Lleida, el Tennis i Cultura i el Prat Llongueras (CT Lleida), el Trofeu Aniversari (CT 
Urgell), l’Open Esports-Pifarré Sícoris i l’Open Pla d’Urgell (CT Mollerussa).
El Màster Provincial està organitzat per la representació territorial de la Federació 
Catalana de Tennis amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, Ara Lleida, Esport.
cat-Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida, Head i Ortopèdia Rubio.





QUADRE D’HONOR - MÀSTERS 2017 

    CAT.              CAMPIÓ/NA                     SUBCAMPIÓ/NA
BENJ. M. ÁLEX ORÁN (CT LLEIDA)    SERGI VILES (CT MOLLERUSSA)

BENJ. F. LAIA LARROSA (CT LLEIDA)  JOANA ARCARONS (SÍCORIS)

ALE. M. JAN RUBIO (CT URGELL) ALBERT MÒDOL (CT LLEIDA)

ALE. F.  CRISTINA MORAGAS (CT LLEIDA) CLÀUDIA PUIGDEVALL (CT LLEIDA)

INF. M. RAÚL GALIANO (CT URGELL)     ALEIX GAYA (CT LLEIDA)

INF. F. CLAUDIA BORBÓN (CN LLEIDA)   NÚRIA PÉREZ (CT LLEIDA)

CAD. M. RICARD RUBIO (CN LLEIDA) LLORENÇ LLADONOSA (CT URGELL)

CAD. F. CLAUDIA BORBÓN (CN LLEIDA)          PAULA ARCARONS (SÍCORIS)

JUN. M. PEP CANYADELL (CT LLEIDA)  NÉSTOR GIRIBET (CT LLEIDA)

JUN. F. MARIA TEIXIDÓ (CT LLEIDA) SANDRA AZORÍN (SÍCORIS) 

VET. +35 J. CARLES MÒDOL (CN LLEIDA) NATXO FONTOVA (CT LLEIDA)

VET. +45 J. CARLES MÒDOL (CN LLEIDA) JOSEP TALAVERA (CN LLEIDA)

CADIRA RODES  JORDI TORNÉ       JACOB NADAL  



MÀsters PrOVINCIAL

S ÁLex OrÁN ~ CAMPIó beNjAMí   S

serGI
VILes 

 subCAMPIó 
beNjAMí   



MÀsters PrOVINCIAL

S LAIA LArrOsA ~ CAMPIONA beNjAMí  S

jOANA ArCArONs 
 subCAMPIONA 

beNjAMí   



MÀsters PrOVINCIAL

S JAN rUBIO ~ CAMPIó ALeVÍ   S

ALBert
MÒdOL 

 sUBCAMPIó 
ALeVÍ   



MÀsters PrOVINCIAL

S CrIstINA MOrAgAs ~ CAMPIONA ALeVí   S

CLÀudIA
PuIgdeVALL
 subCAMPIONA 

ALeVí   



MÀsters PrOVINCIAL

S rAúL gALIANO ~ CAMPIó INfANtIL   S

ALeIx 
gAyA 

 subCAMPIó 
INfANtIL   



MÀsters PrOVINCIAL

S CLAudIA bOrbóN ~ CAMPIONA INfANtIL   S

NÚrIA
Pérez

subCAMPIONA 
INfANtIL   



MÀsters PrOVINCIAL

S rICArd rubIO ~ CAMPIó CAdet  S

LLOreNç LLAdONOsA 
subCAMPIó CAdet   



MÀsters PrOVINCIAL

S CLAudIA bOrbóN ~ CAMPIONA CAdet   S

PAuLA
ArCArONs 

 subCAMPIONA 
CAdet   



MÀsters PrOVINCIAL

S PeP CANyAdeLL ~ CAMPIó júNIOr   S

NéstOr
GIrIBet 

 suBCAMPIó 
júNIOr   



MÀsters PrOVINCIAL

S MArIA teIxIdó ~ CAMPIONA júNIOr   S

sANdrA
AzOríN 

 subCAMPIONA 
júNIOr   



MÀsters PrOVINCIAL

S jC MOdOL ~ CAMPIó VeterANs +35   S

NAtxO
fONtOVA 

 subCAMPIó 
VeterANs +35    



MÀsters PrOVINCIAL

S jC MOdOL ~ CAMPIó VeterANs +45   S

jOseP
tALAVerA 

 subCAMPIó 
VeterANs +45    



MÀsters PrOVINCIAL

S jOrdI tOrNÉ ~ CAMPIó CAdIrA   S

jACOb
NAdAL

 subCAMPIó 
CAdIrA rOdes 
- OrtOPèdIA 

rubIO   



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



Primera trobada tècnica de l’any 
La Representació Territorial a Lleida de 
la Federació Catalana de Tennis va ser 
l’escenari el passat divendres 3 de fe-
brer, de la primera reunió de tècnics. 
La trobada va estar encapçalada pel 
director tècnic, Marc Ivan Rodríguez 
Nieto, i aquesta vegada els tècnics 
presents van ser Ramon Melé, repre-
sentant del Club Tennis Lleida, Carlos 
Coll (Slam-Club Tennis Urgell), Kolele 
Rubio (Sícoris Club), Dolors Folguera 

(en representació de Mollerussa i Tàr-
rega), i Iñaki Masip i Joan Carles Mò-
dol, del CN Lleida. 
Durant la trobada es van tractar aspec-
tes com el Circuit Provincial, Màsters, 
circuits de Minitennis i Juguem, les 
competicions d’aquest 2017, cursos de 
formació o sortides de la Selecció, tot 
plegat amb l’objectiu de poder treballar 
en comú, i buscant noves formules per 
millorar i potenciar el tennis lleidatà.   



Serret i Miranda, alS itF de Belgrad i aBu dhaBi

Maria anelo (SícoriS cluB), 
SuBcaMpiona de la copa Since90

La sicorista Maria Anelo es va proclamar subcampiona de la Copa 
Since90 a Santa Coloma de Cervelló. La Maria va caure a la final 
per 4-0 i 6-5. Es tracta d’un excel·lent resultat per a la jugadora 
del Sícoris Club, que tornava a competir després de molts mesos 
sense fer-ho i de ben segur li ajudarà a guanyar en confiança.

Alejandro Serret i Joaquín Mi-
randa (CT Lleida) van comen-
çar l’any participant als tor-
nejos ITF Júnior de Belgrad i 
Abu Dhabi, on van tenir una 
bona actuació que els per-
metrà escalar en el rànquing 
mundial júnior, objectiu prin-
cipal d’aquest any.
A la capital sèrbia, Serret va 
superar a la primera ronda 
de la prèvia Víctor Stojanivik 
per 6-2 6-1, però a la segona 
ronda va caure per 5-7, 6-4 
i 0-6 davant el cap de sèrie 
número 6, Stefan Gazo. A 
Abu Dhabi, Serret va guanyar 
el rus Yunus Ibraimov per 6-1 
i 6-1, i també el jugador de 
Taipei, Patrick Wong, per 6-2 
i 6-4. 

A la fase final va caure amb el rus procedent de la prèvia 
Egor Agafanov per 6-1 i 6-2. 
Per la seva banda, Joaquín va superar la primera ronda de 
la fase final superant al jugador convidat de Qatar, Hammad 
Almohannadi, per 6-0 i 6-2, però en vuitens de final va per-
dre amb el jugador cap de sèrie 4, el finlandès Otto Virtan-
nen, per 6-4 i 6-0. En la modalitat de dobles, Alejandro i 
Joaquín van aconseguir arribar als quarts de final.



El Català sub 15, al juliol al Ct urgEll

Duels amistosos Dels benjamins Del Ct lleiDa 
enfront Del Ct monzón i el Ct alCarràs

Com a complement dels dies d’en-
trenament, un grup de benjamins 
del CT Lleida van disputar un se-
guit d’enfrontaments amistosos amb 
jugadors del Club Tenis Monzón (a 
les seves pistes del club aragonès) 
i amb jugadors del CT Alcarràs, que 
van visitar el CT Lleida.

El Club Tennis Urgell organitzarà el Campionat de 
Catalunya Sub 15 de tennis d’enguany. El torneig, 
que aplega les millors raquetes catalanes mascu-
lines i femenines de la categoria, se celebrarà del 
24 al 30 de juliol i es disputarà tant en la modali-
tat individual com en la de dobles. Per part del CT 
Urgell, es comptarà amb la participació confirma-
da de Raúl Galiano i de Gemma Lladonosa, a més 
d’algun altre jugador o jugadora que pugui accedir 
a participar-hi via wild car (invitació).
Des de l’àrea tècnica del club, s’ha expressat la 
satisfacció per la predisposició per part de l’en-
titat en seguir apostat per l’organització de cam-
pionats de nivell dins les categories de base, un 
fet que facilita al CT Urgell un altaveu mediàtic, a 
més de permetre, com en aquest cas, que joves 
jugadors i jugadores de l’entitat puguin competir 
davant el seu públic enfront dels millors tennistes 
de Catalunya.



Álvaro Barranco (cT lleida), campió a l’express monTy Tour

Álex orÁn (cT lleida), 
campió al vall parc

Álex Orán, jugador del Club Tennis Lleida, va 
tancar l’any amb un important triomf a la pro-
va benjamí de l’Open Banc de Sabadell de 
Nadal que es va disputar al Club Esportiu Vall 
Parc de Barcelona. El tennista lleidatà, que 
partia com a segon favorit, es va proclamar 
campió després de quatre rondes i superant a 
la final el jugador Manel Lázaro per 6-2 i 6-4. 
Com a premi, Oran va rebre una fantàstica 
bicicleta. En les successives rondes, l’Álex es 
va desfer d’Aleix Vinós (6-0 i 6-0), Izan Ma-
dera (6-0 i 6-1) i Álvaro Zaragoza (6-1 i 6-2).

Bon resultat l’aconseguit per 
Álvaro Barranco a l’Express 
Monty Tour, una prova d’un 
sol dia disputada a les instal-
lacions de l’Acadèmia  Bru-
guera. 
La característica principal 
d’aquesta competició és que 
els partits es juguen a quatre 
jocs. L’Álvaro va disputar un 
total de tres mini partits per 
proclamar-se campió, impo-
sant-se a la final davant Roger 
Romero.
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