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EDICIÓ
Federació Catalana de Tennis

Com ja és habitual en els darrers anys, editem un  nou número de la Revista del Tennis Català,  que pretén ser un 
resum de les activitats del 2022 a casa nostra. 

Després d’uns anys amb les restriccions i les dificultats derivades de la COVID-19, aquest 2022 podríem dir que 
ha estat el de la tornada a la normalitat a la competició i les activitats socials del conjunt del Tennis Català.

Especial il·lusió ens va fer poder celebrar novament la Diada del Tennis Català, així com les Diades de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre, Lleida i Girona.

Com bé sabeu, l’equip directiu de la Federació que tinc l’honor de presidir, ha destacat sempre per la seva 
inquietud i ganes de generar nous projectes que permetin continuar posicionant al Tennis Català com a referent, 
no només a nivell estatal, sinó també a nivell internacional. En aquest sentit, aquest 2022 hem presentat dos nous 
projectes dels quals ens sentim molt orgullosos. 

Per una banda, hem inaugurat el Hall Of Fame del Tennis Català, un nou espai dins del Museu del Tennis Català, 
que té com a objectius fonamentals donar visibilitat i homenatjar als clubs, esportistes, dirigents, tècnics o àrbitres, 
entre d’altres, que han tingut un paper rellevant a la història d’aquest esport a casa nostra.

Per altra banda, hem confirmat l’organització el maig de 2023 del Catalonia Open, prova del circuit WTA 125 
que organitzarem com a Federació al Club Tennis Reus Monterols. Aquest torneig neix com a projecte estratègic 
conjunt entre la Federació i Esportcat / Generalitat de Catalunya per impulsar l’esport femení a casa nostra. 

A més, Catalonia Open serà la marca amb què organitzarem el 2023 competicions en altres categories, com 
un ITF MT100, Tennis Europe, ITF Júnior, ITF M25 i un ITF Wheelchair Tennis. Volem continuar internacionalitzant 
el Tennis Català i fer-lo arribar a clubs i zones del territori menys habituades a acollir competicions d’aquestes 
característiques. 

També voldria destacar que Catalunya continuarà sent un any més motor estatal amb l’organització de competicions 
internacionals, acollint proves del circuit ATP, WTA, ITF, ITF Sènior, ITF Júnior i Tennis Europe.

Tot això sense oblidar la resta d’activitats promocionals, com el nou circuit Barcelona Open Banc Sabadell S14, el 
nou format de la Lliga Supertennis o les noves competicions sènior, entre d’altres. 

Finalment, destacar també que hem engegat un nou projecte de visites a les Escoles de Tennis dels clubs, amb 
l’objectiu de generar sinergies i potenciar conjuntament la base del Tennis Català i que, un any més,  mantenim la 
nostra ferma aposta pel projecte de Valors FCT, que aquest any continua creixent amb l’organització de diverses 
xerrades durant la celebració dels Campionats de Catalunya. 

Esperem que el 2023 es presenti tan apassionant com aquest 2022 que tot just hem finalitzat i sobretot,  que 
continuem gaudint als nostres clubs de la passió pel tennis.
 
Una forta abraçada, Jordi Tamayo

President de la Federació Catalana de Tennis
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4 Notícies

LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS I 
ESPORTCAT, GENERALITAT DE CATALUNYA, 
IMPULSEN EL CATALONIA OPEN WTA 125

El 20 de desembre, a la seu de la Federació 
Catalana de Tennis, es va presentar en roda de 
premsa el Catalonia Open WTA 125 – Trofeu 
Internacional Reus Costa Daurada. El torneig, 
organitzat per la Federació Catalana de 
Tennis, amb el suport d’Esportcat, Generalitat 
de Catalunya, se celebrarà de l’1 al 7 de 
maig de 2023 al Club Tennis Reus Monterols. 
Aquesta prova del circuit professional femení 
neix de l’aliança estratègica entre la FCT i la 
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física de la Generalitat de Catalunya per 
impulsar l’esport femení.

L’acte va comptar amb la presència de la 
secretària general de l’Esport i de l’Activitat 
Física, Anna Caula; del president de la 
Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo; 

del president de la RFET, Miguel Díaz; del 
diputat delegat del Serveis d’Assistència al 
Ciutadà de la Diputació de Tarragona; Joanjo 
García; del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Reus, Josep Cuerba; del director del 
Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro; 
del president del Club Tennis Reus Monterols, 
David Cortés; de la directora del torneig, 
Laura Pous; a més de les jugadores Marina 
Bassols, Aliona Bolsova i Rebeka Masarova.

L’objectiu del projecte és convertir aquest 
torneig en un dels grans esdeveniments del 
tennis a Catalunya per la dimensió i el nivell 
esportiu de les participants. “Teníem molt clar 
que l’objectiu era impulsar la visibilitat de 
l’esport femení i generar referents per a tenir 
a qui voler-nos assemblar. Aquest projecte 
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serà pioner i serà la màxima representativitat, 
i se celebrarà a Catalunya”, va explicar Anna 
Caula. Jordi Tamayo va afegir que “aquest 
projecte és una estratègia de la Federació. 
Sempre hem parlat de l’esport femení, però 
també de la internacionalització del tennis. 
Per tant, neix amb la voluntat que la Federació 
comenci a gestionar tornejos que ens donin 
visibilitat per posicionar el Tennis Català 
a nivell internacional”. Per la seva banda, 
Miguel Díaz va assegurar que “un torneig 
WTA 125 són paraules majors. La campiona 
s’emporta pràcticament els punts d’una 
subcampiona d’un WTA 250. Per tant, hi 
haurà una participació segur que excel·lent”.

Un dels trets característics d’aquest nou torneig 
és que no comptarà amb una seu fixa, sinó 
que tindrà lloc en diferents clubs de Catalunya 
en cadascuna de les seves edicions per tal 
d’arribar a tot el territori català.  El Club Tennis 
Reus Monterols serà l’amfitrió de la primera 
edició. “Estem molt contents que hagueu 
pensat en el club de la nostra ciutat. És un 
club que durant molts anys està fent les coses 
molt bé a nivell esportiu. És un reconeixement 
a tants anys de dedicació a aquest esport”, va 
dir Josep Cuerba. Aleix Villatoro va afirmar 
que tornejos d’aquestes característiques se 
celebrin “en un club de referència fora dels 
clubs ordinaris de Barcelona, més habituals” 
ajuda a “reforçar la imatge internacional d’un 
país a través de l’esport”.

La Federació Catalana de Tennis anomenarà 
Reus com a Ciutat del Tennis Català 2023, el 
que suposarà que a més de l’organització del 
WTA 125, es realitzaran un conjunt d’activitats 
paral·leles durant la setmana del torneig, així 
com en les setmanes anteriors i posteriors a 
la celebració d’aquest. “Volem fer tornejos 
Sub12 femenins a les quatre províncies, i que 
les guanyadores d’aquests tornejos juguin el 
màster la mateixa setmana que hi ha el torneig 
al Reus Monterols. També tenim pensat posar 
en valor el que és l’esport femení i farem 
xerrades en aquest sentit. A més, d’activitats 
de promoció arreu del territori català”, va 
explicar Jordi Tamayo.

La directora d’aquest torneig serà la Laura 
Pous, exjugadora professional. Al llarg de 
la seva carrera va guanyar, entre d’altres, 
20 proves del circuit internacional ITF i es va 
consagrar durant molts anys en el top-100. 
Ara vol aportar tota aquesta experiència en 
aquest nou projecte. “Des que em vaig retirar 
del circuit professional he continuat molt 
vinculada al tennis en diferents facetes. Ara 
em fa molta il·lusió ser la directora d’aquest 
torneig per aportar tota la meva experiència 
i posar-me a disposició de les jugadores per 
tot el que em necessitin”.  Marina Bassols 
va explicar que “és de gran ajuda que hi 
hagi un torneig WTA 125. Viatgem moltes 
setmanes durant tot l’any i estar a prop de 
casa ens permet que amics i familiars ens 
puguin venir a veure i ens sentim molt bé.  
Això ens fa treure el màxim nivell i ens ajuda 
a continuar millorant”. Rebeka Masarova, 
en la mateixa línia, va dir que “un torneig 
WTA 125 són paraules majors” i va agrair a 
totes les institucions “per donar-nos aquesta 
oportunitat”. Per últim, Aliona Bolsova 
també va donar les gràcies a la Federació i 
a la Generalitat de Catalunya per organitzar 
tornejos “a prop de casa” i que impulsen el 
tennis femení.

El torneig compta també amb la col·laboració 
de la Real Federación Española de Tennis, la 
WTA, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 
de Reus.
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ENTREVISTA AMB LAURA POUS, 
DIRECTORA DEL CATALONIA
OPEN WTA 125

Des que es va retirar del circuit ha 
fet d’entrenadora en diversos clubs, 
com el CT Vic i el Belulla. Actualment 
és entrenadora del Club de Tennis 
Mataró. 

Si, em vaig retirar el 2016 i he estat entrenadora 
des de llavors. Durant un temps vaig continuar 
jugant mentre feia d’entrenadora, no a nivell 
professional, però sí que em podia continuar 
guanyant la vida amb això. Ara sí que ja soc 
entrenadora full time. Ajudo a partir de la 
meva experiència professional a nens de tennis 
base, de tecnificació i competició. També he 
estat mare fa poc i combino aquestes dues 
parts de la meva vida. 

De l’1 al 7 de maig de 2023 el Club Tennis Reus Monterols acollirà la primera edició del Catalonia 
Open WTA 125. L’exjugadora del circuit professional Laura Pous en serà la directora. La Laura, 
nascuda a Granollers, va començar a jugar a tennis als vuit anys al Club Tennis els Gorchs i va 
ser professional des dels 19. Al llarg de la seva carrera va jugar tots els Grand Slams i es va 
consagrar durant molts anys dins el top-100, assolint el seu millor rànquing el 2011 quan es va 
situar 72a. El 2016 es va retirar havent guanyat 20 títols ITF i els Jocs del Mediterrani de 2005 a 
Almeria en categoria individual. A més, va ser plata quatre anys més tard a Pescara, i el 2012 va 
ser finalista del WTA de Fez (Marroc). També ha estat campiona d’Espanya i Catalunya en diverses 
ocasions.  Des que es va retirar, ha continuat molt lligada al  tennis amb diversos projectes. Amb 
ella repassem la seva trajectòria esportiva, així com la seva vida després de l’esport professional. 

“M’il•lusiona molt seguir 
aportant les meves 
experiències i els meus 
coneixements”
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S’ha plantejat en un futur ser 
entrenadora d’un jugador o 
jugadora professional?

És una cosa que sí que em ressona una mica. 
Em faria il·lusió. També sé que exigeix viatjar 
moltes setmanes l’any, però no ho descarto 
de cara al futur. Com t’he comentat, ara 
mateix em toca estar aquí perquè he sigut 
mare fa poc, però sí que més endavant podria 
contemplar aquesta opció.

Des de l’any passat fa de 
comentarista dels partits de la 
Paula Badosa per Esport 3. Com 
va sorgir aquesta idea i com viu 
l’experiència?

Com que la Paula Badosa està a dalt del 
rànquing WTA, TV3 va decidir fer tots els seus 
partits per televisió i buscaven a una persona 
amb experiència, una extennista. La Federació 
va donar el meu nom a TV3 i aquests es van 
posar en contacte amb mi. Estic amb molta 
il·lusió i amb moltes ganes de continuar fent-
ho perquè la veritat és que m’ho passo molt 
bé. A més, ho faig amb en Xavier Bonastre, 
una persona amb una llarga trajectòria i se’m 
fa molt fàcil.

Conèixer tant a la Paula Badosa 
també l’ajuda, oi?

Sí, havia coincidit amb ella sobretot en els 
seus primers anys com a professional. Jo 
estava acabant la meva carrera i durant un 
temps vam estar molt a prop. Vam coincidir 
en diversos tornejos, vam jugar alguns dobles 
juntes i la conec una mica de primera mà i he 
seguit la seva trajectòria des de llavors. Fins 
i tot, et diria que moltes vegades comentant 
hem de ser una mica neutrals, però jo no puc 
perquè vaig amb ella, sempre vull que guanyi 
i me n’alegro molt de com li està anant. 

Ara sumarà una nova experiència, 
i és que serà la directora del WTA 
125 que es farà a Reus la primera 
setmana de maig. Què significa per 
a vostè ser la directora d’aquest 
torneig?

Em fa molta il•lusió que la Federació Catalana 
hagi pensat en mi per dirigir el torneig. És una 
faceta que no he fet mai, però ho posaré tot 
de la meva part perquè les jugadores se sentin 
còmodes durant el torneig i bé, esperem que 
sigui el primer de molts tornejos i que pugui 
anar agafant continuïtat i es faci durant molts 
més anys. 

És un repte per a vostè?

Sí, és un repte i també em fa respecte, però 
l’agafo amb molta il•lusió. És una oportunitat 
per seguir explorant noves facetes dins del 
que és el món del tennis a nivell professional. 
Diguem que jo ja vaig aportar el meu gra de 
sorra a nivell professional sent tennista, i ara 
ja vaig tancar aquella etapa i soc entrenadora, 
també faig de comentarista i m’il•lusiona 
molt seguir aportant les meves experiències 
i els meus coneixements sent la directora 
d’aquest torneig. Espero que tot vagi sobre 
rodes i que les jugadores comptin amb mi per 
qualsevol cosa que els hi pugui sorgir durant 
la setmana perquè estiguin tan còmodes com 
sigui possible. 

“És una faceta que no he 
fet mai, però ho posaré 
tot de la meva part 
perquè les jugadores se 
sentin còmodes durant el 
torneig”
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Quant d’important és que hi hagi un 
torneig de tennis femení d’aquest 
nivell a Catalunya?

És molt important perquè ja havíem tingut un 
altre torneig a Vall d’Hebron durant molts anys. 
Durant un temps hem estat sense torneig, i 
gràcies a la Federació Catalana, l’espanyola, 
la Generalitat de Catalunya i altres institucions 
s’ha pogut tornar a organitzar. És una manera 
de donar espai i visualitzar tota la feina que 
s’està fent des del tennis base fins a l’alta 
competició del tennis femení i, sobretot, del 
tennis català. 

Tornejos com aquest ajuden a 
continuar potenciant el tennis femení 
a casa nostra?

Les jugadores passen moltes setmanes fora i 
tenen un calendari molt exigent.  Per això, tot 
el que sigui poder jugar a casa per elles és un 
gran plaer. Senten el caliu dels seus familiars, 
del públic català i per poc que poden sempre 
s’apunten als tornejos de casa. 

Com veu el futur del Tennis Català?

Elles ara mateix són el present, però també 
el futur. Tenen molt per dir. Estic segura que  
encara han d’assolir el seu millor rànquing. A 
nivell de base i tennis júnior sí que hi ha molta 
pedrera i molta afició per part de nenes i joves 
que tenen moltes ganes de seguir millorant 
i arribar a aquesta excel•lència esportiva. 
També els hi va molt bé tenir aquests miralls, 
sobretot de la Paula Badosa i de jugadores 
com l’Aliona Bolsova, la Rebeka Masarova o 
la Marina Bassols, per emmirallar-se en elles 
i veure que tenen un futur prometedor. 

Fa d’entrenadora, comentarista i 
ara directora d’un torneig. Com ho 
compagina tot?

La veritat és que faig sudokus per arribar a tot, 
però de moment ho estic aconseguint gràcies 

als meus familiars i, sobretot, a les ganes 
que tinc de poder arribar a tot. El tennis ha 
estat molta part de la meva vida i vull que ho 
continuï sent, i penso que és una molt bona 
oportunitat per mi per continuar aprenent en 
aquest món. 

Ara parlem de la seva carrera 
esportiva, en què va aconseguir 
consolidar-se durant molts anys 
entre el top-100, aconseguint el seu 
millor rànquing el 2011 quan es va 
situar 72a. Està orgullosa i satisfeta 
de la seva carrera?

La meva carrera ha estat molt més que tots els 
títols que he aconseguit al llarg d’aquests 12 
anys. He viscut moltes experiències personals, 
he viatjat molt i també m’he sentit molt sola 
perquè és un esport molt dur. Però sí que estic 
molt orgullosa de tot el que he aconseguit i 
penso que ho he pogut extrapolar ara a la 
meva vida diària de forma diferent. 

Li ha quedat l’espineta d’haver 
aconseguit alguna cosa més?

Sí, m’hauria agradat accedir a uns Jocs 
Olímpics, cosa que no vaig aconseguir perquè 
em vaig quedar fora per un lloc una vegada. 
Només em va faltar això. 

Un cop va finalitzar la seva carrera, 
se’n va anar a Cambodga a 
entrenar nens i nenes. Com va viure 
aquesta experiència?

Va ser una experiència molt bonica. Vaig 
veure que més enllà de Catalunya, vagis on 
vagis del món, una pista de tennis és igual 
a tot arreu, i que un nen encara que tingui 
més o menys diners pot gaudir de l’esport i 
en concret del tennis. Vaig intentar transmetre 
la meva passió i els meus valors cap aquest 
esport a tots els nens a qui vaig acollir durant 
aquests tres mesos que vaig estar allà. 
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Amb què es va quedar? 

Em vaig quedar sobretot amb què les coses 
materials no són les més importants i que 
moltes vegades el que es necessita és una 
abraçada, el caliu d’una persona pròxima o 
a qui li tens confiança a prop. Em vaig quedar 
sobretot amb aquestes vivències. 

Quan va deixar el tennis 
professional, li va ser molt complicat 
adaptar-se a la nova vida?

Va ser una mica dur perquè jo estava molt 
acostumada a viatjar, els tennistes viatgen de 
25 a 30 setmanes l’any. El fet de parar de 
cop i establir una rutina diària se’m va fer una 
mica dur, però al final és com tot, t’acabes 
adaptant. Fer cada dia el mateix se’m feia 
una mica avorrit.

Quins són els seus millors records en 
la seva carrera esportiva?

N’hi ha moltíssims, però recordo, sobretot, 
quan vaig arribar a la final del torneig de Fez, 
ja que ser capaç de guanyar un torneig WTA 
era un objectiu que m’havia proposat. Al final 
no la vaig poder guanyar, però el fet d’haver 
arribat a la final ja em va fer molt feliç. També 
recordo els Grand Slams. Eren tornejos on 
l’organització et donava moltes facilitats i 
senties el caliu de molta gent de tot el món. 

Què li ha ensenyat el tennis al llarg 
de la seva vida? 

M’ha ensenyat moltes coses. Diria que la 
persona que soc avui dia és gràcies a tantes 
hores dins la pista de tennis i també viatjant.  
M’ha ensenyat la cultura de l’esforç, la 
capacitat de sacrificar-te per aconseguir una 
meta i, sobretot, acceptar moltes situacions  
que et poden passar dins una pista de tennis, 
com tolerar la frustració, sempre seguir 
endavant passi el que passi, i tenir aquesta 
tenacitat perquè si tu vols alguna cosa et 
costarà molt esforç aconseguir-la, però ho 
has de fer. A més, no només s’ha de gaudir 
de les victòries, sinó també de l’aprenentatge 
que et comporta aprendre cada dia a ser 
millor tennista.

“El tennis ha estat molta 
part de la meva vida i vull 
que ho continuï sent”
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El Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron va acollir el passat 29 de desembre les finals del 
Màster Català de la Copa Catalunya del circuit juvenil i sènior. En el màster, prenien part els millors 
classificats/des dels diferents Màsters provincials celebrats a Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona.

FINALS MÀSTER CATALÀ COPA 
CATALUNYA JUVENIL I SÈNIOR

BENJAMÍ FEMENÍ
Campiona: Anna Serafimovitch
Finalista: Camila Stepanyan

BENJAMÍ MASCULÍ
Campió: Roger Bernal
Finalista: Adrià Vera

ALEVÍ FEMENÍ
Campiona: Nonna De Ribot
Finalista: Susana Pujol

ALEVÍ MASCULÍ
Campió: Alejandro Marco
Finalista: Izan Hernández

INFANTIL FEMENÍ
Campiona: Ona Escaler
Finalista: Adriana Pujol

INFANTIL MASCULÍ
Campió: Oscar Casas
Finalista: Ricard Lazaro

CADET FEMENÍ
Campiona: Carla Muro
Finalista: Lucia Pérez

CADET MASCULÍ
Campió: Sergi Viles
Finalista: Martí Guàrdia

JÚNIOR MASCULÍ
Campiona: Pablo Pizarro
Finalista: Jordi Santillana

SÈNIOR +30 MASCULÍ
Campió: Ivan Barranco
Finalista: Jordi Tamayo

SÈNIOR +45 MASCULÍ
Campió: Xavier Prat
Finalista: Jordi Rodríguez

QUADRE D’HONOR MÀSTER CATALÀ COPA CATALUNYA JUVENIL I SÈNIOR
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TROFEUS 
GENERALITAT

ALEVÍ

SEXE MIXT

CAMPIÓ CT BARCINO

FINALISTA RC DE POLO

INFANTIL

SEXE MIXT

CAMPIÓ RCT BARCELONA

FINALISTA CT BARCINO

CADET

SEXE MIXT

CAMPIÓ CT MATARÓ

FINALISTA CT BARCINO

CATEGORIA SEXE DIVISIÓ CAMPIÓ FINALISTA

BENJAMÍ FEMENÍ OR CT SABADELL RC DE POLO

BENJAMÍ FEMENÍ ARGENT CERCLE SABADELLÈS CT REUS MONTEROLS

BENJAMÍ MASCULÍ OR CD TERRASSA HOCKEY CN LLEIDA

BENJAMÍ MASCULÍ ARGENT CT CABRILS RCT BARCELONA

ALEVÍ FEMENÍ OR CT REUS MONTEROLS CT TARRAGONA A

ALEVÍ FEMENÍ ARGENT CN LLEIDA CE EMILIO SÁNCHEZ

ALEVÍ MASCULÍ OR RCT BARCELONA A CT BARCINO A

ALEVÍ MASCULÍ ARGENT HC TERRASSA CT DE LA SALUT

INFANTIL FEMENÍ OR RC DE POLO RCT BARCELONA

INFANTIL FEMENÍ ARGENT CN SANT CUGAT CT TORELLÓ

INFANTIL FEMENÍ OR CT BARCINO A CT TARRAGONA A

INFANTIL MASCULÍ ARGENT HC TERRASSA CERCLE SABADELLÈS 

CADET FEMENÍ OR RCT BARCELONA A CT SABADELL

CADET FEMENÍ ARGENT CDT BELULLA CN SANT CUGAT

CADET MASCULÍ OR RCT BARCELONA A CT GIRONA

CADET MASCULÍ ARGENT HC TERRASSA CN LLEIDA

JÚNIOR FEMENÍ OR CT VIC CE EMILIO SÁNCHEZ 

JÚNIOR FEMENÍ ARGENT CT SABADELL CT SERRAMAR

JÚNIOR MASCULÍ OR RCT BARCELONA A CT BARCINO

JÚNIOR MASCULÍ ARGENT CN LLEIDA CE VALLDOREIX

ABSOLUT FEMENÍ OR CT BARCINO RCTBARCELONA

ABSOLUT MASCULÍ OR RCT BARCELONA CERCLE SABADELLÈS

3a CATEGORIA FEMENÍ OR CT BARCINO CT VIC

3a CATEGORIA MASCULÍ OR RCT BARCELONA CT REUS MONTEROLS

3a CATEGORIA MASCULÍ ARGENT CT D’ARO CT MATARÓ

SÈNIOR +30 MASCULÍ OR CT DE LA SALUT RC DE POLO

SÈNIOR +35 MASCULÍ OR RCT BARCELONA CT VIC

SÈNIOR +40 MASCULÍ OR CT BARCINO RCT DEL TURÓ

SÈNIOR +40 MASCULÍ ARGENT CT VILANOVA CE LAIETÀ

SÈNIOR +45 FEMENÍ OR RC DE POLO RCT BARCELONA

SÈNIOR +45 MASCULÍ OR CT BARCINO CT MATARÓ

SÈNIOR +45 MASCULÍ ARGENT RCT DEL TURÓ FC JÚNIOR

SÈNIOR +50 MASCULÍ OR RC DE POLO CT MATARÓ

SÈNIOR +50 MASCULÍ ARGENT CT DE LA SALUT CN LLEIDA

SÈNIOR +55 FEMENÍ OR RC DE POLO RCT BARCELONA

SÈNIOR +55 MASCULÍ OR RC DE POLO CT TARRAGONA

SÈNIOR +60 MASCULÍ OR RC DE POLO RCT BARCELONA

SÈNIOR +65 FEMENÍ OR RCT BARCELONA RC DE POLO

SÈNIOR +65 MASCULÍ OR RCT BARCELONA RC DE POLO

SÈNIOR +70 MASCULÍ OR RCT BARCELONA RC DE POLO

CAMPIONATS CATALUNYA PER EQUIPS 2022
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VOLS GAUDIR 
D’AQUESTS SERVEIS?
CONTACTA AMB NOSALTRES

Pilar Cabrera Torres
Tel. directe 93 852 46 27 
Tel. centraleta 93 428 53 53 (ext.2115)
serveisclubs@fctennis.cat
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El 12 de desembre, a la seu de la Federació 
Catalana de Tennis, es va inaugurar el Hall 
of Fame del Tennis Català. Es tracta d’un nou 
espai dins del Museu del Tennis Català, creat 
fa 25 anys, que té com a objectius fonamentals 
donar visibilitat i homenatjar als clubs, 
esportistes, dirigents, tècnics o àrbitres, entre 
d’altres, que han tingut un paper rellevant a 
la història d’aquest esport a casa nostra.

L’acte va comptar amb la presència del 
president de la Federació Catalana de 
Tennis, Jordi Tamayo; Javier Moreno, 
vicepresident institucional de la FCT; Gerard 
Esteva, president de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya; Anna Caula, 
Secretària General de l’Esport i de l’Activitat 
Física; a més de membres de la junta directiva 
de la Federació, així com de la majoria de 
guardonats en aquesta primera promoció, 
com Albert Costa, Àlex Corretja, Jordi Arrese 
o Manuel Orantes.

L’acte va donar el tret de sortida amb unes 
paraules de benvinguda i reconeixement de 
Jordi Tamayo per a totes les persones i entitats 
que han ajudat a fer més gran el Tennis Català. 
“La Federació només té paraules d’agraïment 
perquè no podria seguir treballant amb la 

mateixa empenta sense tots vosaltres. Avui 
és un punt d’inflexió quant a agrair-vos tot 
el que heu fet i, sobretot, pensar que tenim 
un teixit associatiu aquí Catalunya i a la 
Federació Catalana de Tennis de 230 clubs 
que fa possible que tinguem grans jugadors i 
jugadores. Un model de gestió federativa que 
fa que surtin aquests jugadors, però sobretot 
per la possibilitat de continuar creixent des 
d’un punt de vista de docència i la seva 
internacionalització”.

El següent en agafar la paraula va ser Gerard 
Esteva, que va afirmar que “és un dia d’alegria 
i de records de la feina ben feta. El Tennis 
Català ha estat un dels esports que més èxits, 
més projecció i que més orgullosos ens ha fet 
sentir. Esperem que aquests èxits continuïn en 
el futur”. Per la seva banda, Anna Caula va 
fer una especial menció als clubs de tennis. 
“Probablement, trobaríem històrics que 
compleixen el seu centenari i que van néixer 
per construir societat, per ser elements de 
cohesió social. Més enllà de practicar esport, 
la gent realitzava activitat social, teixia una 
xarxa comunitària que ens feia millorar. Som 
terra de campions. Som un país petit, però de 
grans èxits esportius”.

FESTA DEL TENNIS CATALÀ EN LA 
INAUGURACIÓ DEL HALL OF FAME
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Després d’aquests parlaments inicials, es 
va fer entrega dels guardons a tots els 
homenatjats. En primer lloc, va ser el torn 
pels clubs fundadors de la Federació, dos 
d’ells ja desapareguts: Sport-Verein Club 
i Sportmens Club. En canvi, el Reial Club 
de Tennis Barcelona 1899, el Real Club de 
Polo de Barcelona i el Club de Tennis de La 
Salut, els tres clubs que entren a formar part 
d’aquesta primera promoció del Hall of Fame, 
continuen molt vius, amb una gran activitat i 
sent un motor de referència del Tennis Català, 
estatal i internacional.

Seguidament, també es va homenatjar a Josep 
Ferrer Peris, president de la FCT de 1981 a 
2008; Joan Ventura, fundador de la primera 
escola de tennis a Catalunya; Javier Moreno 
Pérez, àrbitre amb més de 100 eliminatòries 
de Copa Davis; Jordi Ros, primer tennista en 
cadira de rodes català que va participar en 
uns Jocs Olímpics; i Eduard i Josep Manel 
Muntada, precursors del Tennis Platja l’any 
1976.

Finalment, també es va reconèixer a tots els 
tennistes campions individuals de Grand Slam, 
Master ATP i medallistes olímpics individuals 
que van entrar a formar part enguany d’aquest 
Hall of Fame. Parlem d’Andreu Gimeno, 
campió de Roland Garros el 1972; Carlos 

Moyà, campió de Roland Garros el 1998; 
Conchita Martínez, campiona a Wimbeldon 
el 1994; Arantxa Sánchez Vicario, campiona 
de Roland Garros el 1989, 1994 i 1998, 
campiona de l’US Open el 1994, plata als 
Jocs Olímpics d’Atlanta el 1996 i bronze a 
Barcelona 92; Sergi Bruguera, campió de 
Roland Garros el 1993 i 1994, i plata als 
JJOO d’Atlanta; Albert Costa, campió a 
Roland Garros el 2002; Àlex Corretja, campió 
del Masters ATP el 1998; Manuel Orantes, 
campió de l’US Open el 1975 i del Masters 
el 1976; i Jordi Arrese, plata als JJOO de 
Barcelona. Aquests últims cinc exjugadors 
van estar  presents en aquest acte i van poder 
recollir el guardó que reconeix les seves grans 
carreres esportives.

Durant l’acte també es va fer un record 
especial per a Pere Hernández, l’artífex del 
projecte, de la idea i de l’execució d’aquest 
Hall of Fame, i que per raons personals no va 
poder assistir en aquesta jornada. 
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El divendres 3 de juny es va celebrar la 40a 
edició de la Diada del Tennis Català a les 
instal·lacions del Reial Club Polo de Barcelona, 
després de dos anys i mig sense poder-la 
celebrar per la pandèmia. Va ser una gran 
oportunitat per posar en valor la força del 
conjunt del Tennis Català, amb més de 260 
persones representants de clubs catalans.

Javier Moreno, responsable de la secció de 
tennis de la junta directiva del Reial Club de 
Polo de Barcelona, va ser el que va donar 
la benvinguda a tots els assistents. En el seu 
discurs va remarcar tot el treball que estan 
fent pel seu club i va destacar la paraula que 
els defineix: Compromís. “Compromís per 
fomentar els valors de l’esport, compromís 
amb la nostra ciutat i el territori per difondre 
els valors de Barcelona i Catalunya a tothom 
a través dels nostres esdeveniments esportius, 

compromís amb la societat a través de la 
nostra fundació per ajudar a col·lectius que 
ens necessiten, i compromís amb l’esport 
en general apostant per l’organització 
d’esdeveniments en totes les categories 
perquè puguem gaudir tant dels esportistes 
amateurs com professionals”.

Seguidament, va agafar la paraula Josep 
Maldonado, president d’Esport Solidari 
Internacional. Va agrair a la Federació 
Catalana de Tennis el “suport solidari que 
dona a l’entitat que jo represento i al món 
solidari en general”. Després del seu discurs, 
Jordi Tamayo, president de la Federació 
Catalana de Tennis, li va fer entrega d’una 
placa commemorativa en reconeixement a la 
seva feina solidària mitjançant l’esport.
 El president de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, 

CELEBRADA LA 40ª EDICIÓ  
DE LA DIADA DEL TENNIS CATALÀ
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tampoc es va voler perdre la cita. Aquest 
va tenir paraules de reconeixement a Jordi 
Tamayo, que “va agafar la Federació amb 
una situació molt complicada a causa de 
la crisi del 2008 i ara la seva junta ha 
aconseguit, a través de molts sacrificis i 
amb una determinació excepcional, fer un 
gran sanejament i capgirar la situació. Heu 
d’estar orgullosos del president que tenim i 
de la feina que ha fet”. Per la seva banda, 
Lourdes Revetllat, secretaria general de 
l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat 
de Catalunya, va subratllar la bona salut que 
té el tennis a Catalunya.  “Aquests més de 200 
clubs repartits pel territori i les més de 20.000 
llicències fan de la Federació de tennis una 
de les més potents i vives del nostre sistema 
esportiu”.

L’últim en parlar va ser Jordi Tamayo, que 
va fer un repàs del seu mandat explicant 
d’on veniem, on som ara i on volem anar. 
Tamayo va voler donar les “gràcies a tots 
per fer possible que el tennis català sigui viu, 
però sobretot perquè tinguem l’oportunitat de 
compartir aquests moments. Som el motor 
del tennis espanyol i, perquè no, també de 
l’internacional”.

Després de tots els parlaments inicials, va ser 
moment de retre un reconeixement especial a 

Josep Ferrer i Peris, qui fou president de la FCT 
des del 1981 fins el 2008, i que ens va deixar 
el desembre del 2020. Durant els gairebé 30 
anys de mandat, Ferrer i Peris va modernitzar 
la gestió de la Federació i la va consolidar 
com a entitat de referència en l’àmbit estat. 
Tanmateix, la va convertir en pionera a nivell 
internacional i va ser la generació daurada 
del tennis català.

Finalment, després de retre reconeixement als 
Campions de Catalunya per equips dels anys 
2020 i 2021, va ser el moment d’homenatjar 
a Tommy Robredo, que aquest any ha deixat 
el circuit professional després d’una llarga 
i exitosa trajectòria.  “És una persona que 
ens fa sentir orgullosos del tennis català. 
Esperem i desitgem que els nens i nenes 
s’emmirallin en ell perquè estic segur que el 
futur del tennis català amb persones com ell 
és prometedor”, va dir Jordi Tamayo abans 
que el protagonista de l’homenatge també 
digues unes paraules. “Vull animar a tots els 
clubs que intenteu ajudar al 100% a les joves 
promeses com a mi em van ajudar en el seu 
dia els clubs i la pròpia FCT. Perquè si en el 
futur algun d’aquests jugadors pot arribar al 
circuit, serà un plaer per tots nosaltres, i tan 
de bo puguin portar el Tennis Català a tot el 
món, que és a on volem estar”, va concloure 
Tommy Robredo.
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CELEBRADA LA 1A EDICIÓ DEL CIRCUIT 
BARCELONA OPEN BANC SABADELL S14
Amb les finals viscudes al Club Tennis Lleida el diumenge 13 de febrer, va finalitzar la 1a edició 
del Circuit Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó S14. Aquesta nova competició, 
impulsada per la Federació Catalana de Tennis, el Barcelona Open Banc Sabadell i el Reial Club 
de Tennis Barcelona,  està pensada per a tots els nens i nenes de 14 anys o menys, i compta amb 
quatre proves en clubs de cadascuna de les províncies de Catalunya: CT Reus Monterols, CT de 
La Salut, CT Girona i CT Lleida. Els campions i campiones de les diferents proves del circuit, van 
aconseguir una invitació per disputar la fase final del Barcelona Open Banc Sabadell Sub-14, que 
es va celebrar durant la setmana del torneig ATP 500 (del 16 al 24 d’abril de 2022), on els nens i 
nenes classificats van poder viure en primera persona l’experiència d’un torneig d’alta competició 
i conviure amb els jugadors professionals.

Aquesta iniciativa forma part d’un conjunt d’accions del Barcelona Open Banc Sabadell per 
potenciar el tennis arreu de Catalunya, entre les quals van destacar també els Family Days, que es 
van celebrar en les diverses seus provincials i que van comptar amb la participació de Marc López 
i Tommy Robredo.

QUADRE D’HONOR BARCELONA OPEN BANC SABADELL S14

Prova 1 CT Reus Monterols
Campió: Adrià Velázquez (CT Barcino)
Finalista: Guillem Davasse (CT Reus Monterols)
Campiona: Indira Delgado (CT Vilanova)
Finalista: Alexia Garrido (CT Vilanova)

Prova 3 CT Girona 
Campió: José Ignacio Cuevas (RCTB1899)
Finalista: Alex Sala (CT Barcino)
Campiona: Vanesa Veselinova (CT Sabadell)
Finalista: Marina Quesada (RC Polo)

Prova 2 CT de La Salut
Campió: Alex Escofet (RC Polo)
Finalista: Pol Sanahuja (CE Valldoreix)
Campiona: Vanesa Veselinova (CT Sabadell)
Finalista: Marina Quesada (RC Polo)

Prova 4 CT Lleida
Campió: Victor Palomar (CT Lleida)
Finalista: Yago Castellanos
Campiona: Maria Palacios (CE Genera)
Finalista: Maria Pardo (CT Lleida)
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El Cercle Sabadellès 1856 va acollir del 29 al 
2 de desembre el Campionat de Catalunya 
Absolut per Equips. El RCTB-1899, en 
categoria masculina, i el CT Barcino, en la 
femenina, van ser els campions de l’edició 
d’enguany.

El RCTB-1899, amb Sergio Tintoré, Tommy 
Robredo, Nico Rating, Gerard Granollers i 
Marc López a l’equip, es va proclamar campió 
en superar el Cercle Sabadellès 1856 a la 

final per 4/3. Abans s’havien imposat al CT 
Barcino (4/3) i el CT Mataró (5/2).

En el quadre femení, l’equip format per Alexia 
González-Galiño, Neus Àvila, Alba Sala i 
Constanza Tempone va vèncer a la final el 
RCTB-1899 per 3/2. En les semifinals, el CT 
Barcino es va imposar al Golf Terramar per 
4/0.

FINAL MASCULINA RCTB-1899 / Cercle 
Sabadellès (4/3)

Adrià Soriano / Max Alcalà 7/6 1/6 5/7
Noah López / Sergio Tintoré 6/0 6/2 
Richard Zusman / Tommy Robredo 2/6 0/6
Sergio Barranco / Nico Rating 6/3 6/1 
Óscar Hernández / Marc López 3/6 4/6 
Adrià Soriano i Noah López / Max Alcalà i 
Gerard Granollers 2/6 2/6 
Sergio Barranco i Óscar Hernández / Tommy 
Robredo i Marc López 4/6 1/2 (AB)

FINAL FEMENINA CT BARCINO / RCTB-1899 
(3/2)

Alexia González-Galiño / Carlota Martínez 
0/6 0/6 
Jordina Cegarra / Ruth Roura 6/0 4/6 4/6 
Mihaela Djakovic / Martina Puvill 6/2 6/2 
Paula Arias / Inés Costa 6/2 6/2 
Paula Arias i Mihaela Djokovic / Carlota 
Martínez i Ruth Roura 6/2 7/5

EL RCTB-1899 I EL CT BARCINO, 
CAMPIONS DEL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA ABSOLUT PER EQUIPS
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Del 26 de març al 14 d’abril es va celebrar 
una nova edició del campionat de Catalunya 
Benjamí al CIT Cornellà. Victoria Meza 
(Terrassa H C) i Pablo Jimenez (RCTB 1899) 
van ser els guanyadors d’un torneig en què es 
van inscriure més de 250 jugadors.

Les finals dels quadres individuals es varen 
disputar el divendres 15 d’abril. En el quadre 
femení, Victoria Meza va fer un gran torneig 
superant a totes les rivals amb solvència.  En 
semifinals va vèncer a Lucia Redon per 4/0 
4/0, i a la final es va imposar a la Carla Mas, 
del CT Tarragona, per 4/1 4/1.

Per la seva banda, en el masculí, Pablo 
Jimenez també va fer un torneig molt sòlid, 
només cedint un set en la final davant Tim 

Franco, del Canet 1971. El Pablo va perdre la 
primera mànega per 2/4, però finalment es 
va endur el partit en el súper tie-break (2/4, 
4/2, 12/10). 

Per últim, en els quadres de dobles, victòria 
per la parella Elisabeth Carretero / Marina 
Soriano (CT Mataró) en tres sets enfront de 
Carla Lendinez / Carla Mas ( CT Tarragona). 
En el doble masculí, Guillermo Cuevas / Pablo 
Jimenez (RCTB 1899) es van imposar a Jan 
Bagur / Roger Bernal (CT Mataró). Pel que fa 
al mixt, els guanyadors van ser Carla Mas / 
Jaume Montero, després d’un ajustat 4/0 2/4 
10/ 5 davant Marc Fernández / Chloe Bru (CT 
Barcino).

VICTORIA MEZA I PABLO JIMÉNEZ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA BENJAMÍ
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L’Emilio Sánchez Club va ser la seu del 
Campionat de Catalunya Aleví Trofeu Joan 
Torné i Reverter In Memoriam. El campionat, 
que va comptar amb més de 325 participants, 
es va celebrar novament en dues divisions, 
seguint amb l’objectiu de la Federació 
d’implementar la competició per nivells 
adients als jugadors i jugadores. 

En el quadre 1 de categoria femenina, el 
títol fou per la tennista del CTN Sant Cugat 
Natalia Heras. Heras, que partia com a 
tercera cap de sèrie, va superar en la final a la 
tennista del CE Laietà i quarta favorita al títol, 
Judit Pla, per 6/4 7/6. Per altra banda, en el 
quadre 2, la victòria fou per Kiara Kucharczuk 

(CT Girona), imposant-se en la final a Nadia 
Kennett (Cercle Sabadellès 1856) per 6/1 
6/2. 
En el quadre 1 masculí, la victòria fou pel 
principal favorit, Ian Barroeta (CT Barcino), per 
6/2 6/1 davant Álvaro Garcia (RCTB1899). 
En el quadre 2, el títol de campió se’l va endur 
Noah Vives, superant en la final a Roberto 
López Balak (CT Mataró) per 6/2 6/4. 

Finalment, en els quadres de dobles, la victòria 
va ser per Marc Castellví / Susanna Pujol en el 
quadre mixt, per Marc Schulz / Álvaro Garcia 
en el masculí, i per Natalia Heras / Liliana 
Chetry en el femení. 

NATALIA HERAS I IAN BARROETA, 
CAMPIONS DE CATALUNYA ALEVÍ

Notícies
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L’Emilio Sánchez Club Esportiu va acollir, del 
23 d’abril al 15 de maig, el Campionat de 
Catalunya Infantil. Un any més, va tornar a 
ser un èxit de participació, amb més de 250 
inscrits. Marina Quesada i Ada Yang, en els 
quadres individuals femenins;  Tito Chavez i 
Arnau Caralt, en els masculins, Mayre i Torrelles 
en el dobles femení; Chávez i González en el 
dobles masculí; i Torrelles i Casas en el dobles 
mixt van ser els guanyadors d’aquest torneig.

En el primer quadre de l’individual femení, 
Marina Quesada, la tercera del quadre 
i jugadora del Real Club de Polo, es va 
proclamar campiona després d’imposar-se a 
la final a la quarta cap de sèrie i jugadora 
del CT Vilanova  Indira Delgado per un 
doble 6/2. En el segon quadre, Ada Yan, del 
CT Montbui, va guanyar la final en tres sets 
contra Lucia Fernández (6/1 6/7 6/4).

En el quadre individual masculí, Tito Chavez, 
del CT Barcino i segon cap de sèrie del torneig, 
es va imposar a la final a Jaume Casas, del 
CT Vic,  per 6/4 6/3. En el segon quadre, 
el campió va ser Arnau Caralt, del Laietà, 
superant a la final a Nicolas Planas per 6/4 
7/5.

Pel que fa al dobles femení, Celia Torrelles i 
Ana Mayre van ser les campiones en guanyar 
a la parella formada per Noemi Andreica i 
Marta Ferrer per 4/6 7/6 10/8. En el masculí, 
els guanyadors van ser Eduald Gonzalez i 
Tito Chavez, imposant-se a la final a David 
Sanchez i Victor Palomar per 7/5  6/2. 
Finalment, en el dobles mixt, Jaume Casas i 
Celia Torrelles van guanyar la final en el súper 
tie-break contra la parella formada per Adria 
Velazquez i Natalia Heras (3/6 6/1 10/6).

MARINA QUESADA I TITO CHAVEZ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA INFANTIL

Notícies
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El jugador del RCTB-1899 i amb beca del 
TEC Carles Ferrer Salat,  Roger Pascual, i 
la jugadora del CT Mataró Ruth Roura, van 
proclamar-se campions de Catalunya Cadet 
a l’Emilio Sánchez Club Esportiu. El torneig, 
que va finalitzar el 16 de maig, va ser un èxit 
de participació amb més de 200 inscrits.

En el quadre individual masculí, el número u 
del quadre, Roger Pascual, es va imposar a 
la final a Matteo Morazzi del CT Mataró per 
6/2  6/0. En el femení, Ruth Roura va vèncer 
a la final a Martina Genís en un partit que 
es va decidir al tercer set (2/6, 7/6 i 6/1). 
La jugadora del CT Mataró i primera cap de 
sèrie del torneig, havia superat en semifinals 
a Meritxell Teixidó per 6/4 6/3. 

Pel que fa als dobles, en el masculí, Enric 
Pujadas i Matteo Morazzi del CT Mataró van 
superar a la final a Marcel Miralles i Samuel 
Balfour per 6/4  6/2. En el femení, Alba Sallés 
i Carlota Vilà tampoc van donar cap opció a 
la final a Ivet Sala i Natalia Madrid, imposant-
se per 6/4 i 6/1. Finalment, en el dobles 
mixt la victòria se la va emportar la parella 
formada per Ivet Sala i Andreu Martin, del CT 
Sabadell, per 6/2 6/3 sobre Arnau Anton i 
Carla Anton.

ROGER PASCUAL I RUTH ROURA, 
CAMPIONS DE CATALUNYA CADET

Notícies
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L’Emilio Sánchez Club va acollir el Campionat 
de Catalunya Júnior d’enguany. El diumenge 
20 de febrer, es varen disputar les finals 
individuals amb victòria per Berta Miret (CT 
Barcino) i Roger Pascual (RCTB1899).

En el quadre femení, Miret es classificava 
per disputar la final després de superar en 
semifinals a Lucia Aranda, principal favorita 
i actual campiona de Catalunya Absolut. 
Enfront es trobava a la tennista del RCTB1899 
Martina Puvill,  a qui va superar per 6/4 6/2.

Per la seva banda, en el quadre masculí, 
l’ampostí Roger Pascual s’enfrontava en 
la final a Àlex Álvarez (CT Barcino), a qui 
superava per 6/1 6/3. Torneig molt sòlid el 
de Roger Pascual, que no va cedir ni un sol set 
en tot el torneig.

Finalment, en els quadres de dobles, victòria 
per la parella Roger Pascual / Luis Garcia 
enfront Marc Plasin / Pol Mora (CT Mataró), 
de Carlota Farres / Jana Rovira (CT Vic) 
enfront Ana Romero (Cercle Sabadellès 1856) 
/ Carlota Verdú (CNT Sant Cugat) i de Sara 
Corrio (CT Tarragona) / Jan Montero (CE 
Laietà) enfront Marcel Miralles / Aina Miralles 
(CT Reus Monterols).

BERTA MIRET I ROGER PASCUAL,
CAMPIONS DE CATALUNYA JÚNIOR
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El GEIEG va acollir del 2 al 8 de juliol una nova 
edició del Campionat de Catalunya S11. El 
club gironí, seu del Centre de Referència de la 
Delegació Territorial de la FCT a Girona, és ja 
un clàssic en l’organització d’aquest torneig. 

En aquesta edició de 2022, els campions 
individuals del torneig varen ser Astrid 
Roges (Club Natació Lleida) i Luca Daraban 
(RCTB1899). Roges, que partia com a principal 
favorita, es va plantar a la final cedint només 
sis jocs. En la final, es va enfrontar a la tennista 
local Nonna de Ribot, que es va retirar amb 
un resultat de 5/1 al primer set. La tennista 
del GEiEG i segona favorita, s’havia mostrat 
també molt solvent durant tota la setmana, 
arribant a la final sense cedir cap set.

Per la seva banda, en el quadre masculí, 
el número u del quadre, Luca Daraban, va 
complir amb els pronòstics i es va imposar 

a la final a Marc Villarroya per 6/2 6/1. En 
totes les rondes prèvies,  Daraban també 
s’havia imposat amb molta solvència sense 
cedir cap set. Per la seva banda, Villarroya, 
que no partia entre els favorits,  va completar 
una gran setmana i es va imposar també en 
certa facilitat en totes les rondes prèvies a la 
gran final.

Finalment, en els quadres de dobles, victòria 
per Astrid Roges i Zenaida Ruiz (CN Lleida) 
sobre Nonna De Ribot (GEIEG) i Júlia Sureda 
(CT Vic) per 6/1 6/3. En el masculí, Teo 
Casadesus  i Bence Markovits (CT Barcino)  es 
van imposar a Pablo Jiménez (RCTB-1899) i 
Ivan Villas (CT Tarragona) per 4/6 7/6 10/8. 

ASTRID ROGES I LUCA DARABAN,
CAMPIONS DE CATALUNYA S11 AL GEIEG
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El Club Tennis Barà va acollir del 9 al 16 
de juliol una nova edició del Campionat 
de Catalunya S13, amb victòria per Indira 
Delgado (Club Tennis Vilanova), i Adrià 
Velázquez (CT Barcino). 

En el quadre individual femení, Indira 
Delgado,  que partia com a principal favorita,  
va confirmar els pronòstics i es va plantar a 
la final del torneig sense cedir ni un sol set. 
En la final, Delgado es va imposar a Sofi 
Plamenova (Esport i Spa Torremirona) per 6/2 
3/6 6/1.

Per la seva banda, en el quadre individual 
masculí, el número u del quadre, Adrià 
Velázquez,  va imposar-se a la final al novè 
favorit, el tennista del CT Andrés Gimeno 
Kuzma Avdeev, per 1/6 6/3 6/4.

Pel que fa als dobles, en el masculí, Teo 
Casadesus i Kuzma Avdeev  van vèncer a Pol 
Mas i Pol Cervelló per 4/6 6/2 10/8, mentre 
que en la final femenina, Sofia Albiac i Alexia 
Paula Bustos es van imposar a Oliva Graupera 
i Liliana Chetry per un doble 6/3.

INDIRA DELGADO I ADRIÀ VELÁZQUEZ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA S13 
AL CT BARÀ
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El Club Tennis Lleida va acollir el passat mes 
de juliol el Campionat de Catalunya S15 amb 
victòria per Carlota Vilà, del Club Tennis Vic, i 
Arnau Martínez, del RCTB-1899. 

En la final del quadre individual femení, 
Carlota Vilà, que partia com a segona favorita, 
es va endur el títol després de superar a Anna 
Cabassers (RCTB1899) per 6/2 6/1. Per la 
seva banda, en el quadre individual masculí, 
la final la varen disputar els dos primers caps 
de sèrie, Guillem Campos (1) i Arnau Martínez 
(2), amb victòria per Martínez per 6/2 6/0.

Pel que fa als dobles, en el masculí, el títol fou 
per la parella Guillme Campos i Lluís López, 
superant en la final a Victor Palomar i David 
Sánchez 6/3 7/6(2). En la final femenina, 
victòria per Carlota Vilà i Alba Salles, superant 
en la final a Maria Pardo i Calia Torrelles per 
un doble 6/2.

CARLOTA VILÀ I ARNAU MARTÍNEZ, 
CAMPIONS DE CATALUNYA S15 
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El Club Esportiu Laietà va acollir del 13 al 
19 de juny el 114è Campionat de Catalunya 
Absolut / 40è Trofeu Joan Margets i Ferrer “In 
Memoriam”. Aquest és un dels tornejos amb 
més tradició a nivell estatal i compta en el seu 
palmarès amb grans icones del Tennis Català, 
com Àlex Corretja, Albert Costa, Emilio 
Sánchez Vicario, Andreu Gimeno, Manolo 
Orantes, Laura Pous, Carla Suárez, Lourdes 
Domínguez i  Arantxa Sánchez Vicario, entre 
molts altres. L’edició d’enguany va comptar 
amb la presència de joves jugadors i jugadores 
del Tennis Català que competeixen al Circuit 
Mundial ITF, i d’altres com Tommy Robredo 
o Albert Montañés, que ja estan retirats del 
circuit professional.

El diumenge 19 de juny es van disputar 
les finals individuals que van acabar amb 
victòria per Esther López i Tommy Robredo.  
En el quadre femení, la jugadora del Cercle 
Sabadellès 1856, es va classificar per la final 
després de vèncer a la segona cap de sèrie 
del campionat, Ruth Roura, per 6/3  6/2. En 
el partit decisiu tampoc va fallar contra la 
lleidatana Aran Teixidó. Es va imposar per 
6/2  7/5, i va alçar per primer cop el trofeu de 
Campiona de Catalunya, després que l’any 
passat es quedés a les portes en perdre la 
final contra la Lucia Aranda.

Per la seva banda, en el quadre masculí, 
el recentment jugador retirat del circuit 
professional i principal favorit, Tommy 
Robredo, no ho va tenir gens fàcil per aixecar 
el seu tercer Campionat de Catalunya. En 
semifinals va superar a Xavier Matas Ortega 
en tres sets (3/6 6/1 7/5), i en la final es va 
imposar al mataroní Jordi Mas de Ugarte per  
6/3 6/1. Així doncs, l’olotí va tornar a aixecar 
aquest trofeu després de fer-ho també l’any 
2000 i 2003.

Després de les dues finals es va fer la 
cerimònia d’entrega de premis amb la 
presència de Jaume Riera, president del Club 
Esportiu Laietà, que aquest any ha celebrat 
el centenari; de Jordi Tamayo, president de 
la Federació Catalana de Tennis; i de Joan 
Margets, en representació de la família que 
dona nom al torneig.

Les finals del dobles es van disputar el 
divendres 17 de juny. En el quadre masculí, 
la parella formada per Alvaro Bueno i Xavier 
Gabarro va superar a Pau Fanlo i Pol Otin per 
3/6 6/1 10/5. El dobles mixt se’l van emportar 
Ana Giraldi i Steffen Zamoza  en vèncer a la 
final a Aina Garriga i Pol Otin també en el 
decisiu súper tie-break (3/6, 6/0 10/6).

ESTHER LÓPEZ I TOMMY ROBREDO, 
CAMPIONS DE CATALUNYA ABSOLUT
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El Club Tennis Torelló va acollir del 5 al 13 
de març el Campionat de Catalunya 2a i 
3a Categoria, amb victòria per a Marina 
Lubsheva (CT Mollet) i Roger Ordeig (CT La 
Salut). 

En el quadre individual femení, Lubsheva 
va fer un gran torneig imposant-se a la 
segona i quarta cap de sèrie del campionat 
abans d’arribar a la final, on es va desfer 
d’Aleskandra Iankovskaia per 6/4 6/3. En el 

masculí, en la final es van enfrontar els dos 
caps de sèrie, Ordeig (1) i Alvaro Bueno (2). El 
jugador del Club Tennis de La Salut va superar 
a Bueno per 7/6 6/4. 

MARINA LUBSHEVA I ROGER ORDEIG, 
CAMPIONS DE CATALUNYA DE 2A I 3A 
CATEGORIA
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El Club Tennis d’Aro va acollir el Campionat 
de Catalunya Sènior Femení individual i 
dobles, disputat de l’1 al 4 de setembre. 
Un torneig que enguany va estrenar format 
i durant els quatre dies de competició va 
generar un ambient més lúdic i social entre 
les participants.

En la prova individual es van jugar fins a vuit 
categories. En la +30, + 65 i +75 es va fer en 
format de lligueta. En la primera, Ada Gasca 
va quedar campiona després de guanyar tots 
els partits sense cedir cap set. Teresa Sánchez 
va ser la subcampiona, amb un balanç d’un 
partit guanyat i un de perdut. En la categoria 
de +65, la guanyadora va ser Rosa M.Togores, 
també amb tots els partits guanyats, però 
cedint un set contra la Magda Gual, que va 
acabar subcampiona. Finalment, en el +75, 
Júlia Corral es va imposar a totes les seves 
rivals, i Filomena Durall va quedar segona en 
perdre per 0/6 i 2/6 contra la campiona.

Les altres cinc proves individuals es van 
celebrar en format de quadre. En el +40, 
Sonia Delgado, la segona cap de sèrie 
del quadre, es va proclamar campiona en 

superar a la final a Mariona Bracons per 
6/2 i 6/1. En el +45, Sonia Roig, la màxima 
favorita a endur-se el títol, es va imposar en el 
partit decisiu a Monica Chenoll per 6/2 i 6/0. 
Abans, en les semifinals, va haver de superar 
un complicat partit contra Silvia Echandi, ja 
que es va decidir al súper tie-break (6/3 6/7 
10/4). El camí va ser més fàcil per Neus Avila 
en el +50, que es va imposar a la final a 
Elisabet Sallent per un doble 6/0. En el +55, 
Marta Homedes va guanyar a la màxima 
favorita en la final, Anna Pons, per 6/1 i 6/1. 
I en el +60, no hi va haver sorpreses i Magda 
Gual, la primera cap de sèrie del quadre, va 
superar a Marien Borràs 6/1 i 6/2 en la final.

Pel que fa al quadre de dobles, en el +40, 
Sonia Roig i Àurea Castella van quedar 
campiones en superar a Mariona Bracons i 
Elisabet Sallent per 6/1 i 6/2. En el +50, les 
guanyadores van ser Marta Pérez i Magda 
Gual en imposar-se a la final a Marta Cerdà 
i Sophie Rabattu per 6/4 i 6/3.

CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
SÈNIOR FEMENÍ AL CLUB TENNIS D’ARO
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El Club Esportiu Tenis Belulla va acollir del 4 al 7 de juliol el Campionat de Catalunya Sènior  
dobles masculí. 

+30 masculí: 
Campions: Ivan Angulo / Mariano García
Finalistes: Xavier Sánchez / Adrià Martinez

+40 masculí: 
Campions: Jaime Roselló / Ivan Angulo
Finalistes: Ignasi Alonso / Sergi Blanch

+50 masculí: 
Campions: Jaime Roselló / Juan Fdo. Llanos
Finalistes: Rodrigo Izquierdo / Sergi Mustieles

FINALS CAMPIONAT CATALUNYA SÈNIOR DOBLES

CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
SÈNIOR DE DOBLES MASCULÍ  
AL TENNIS BELULLA
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Els campionats de Catalunya Sènior es varen celebrar els passats mesos de març i setembre.  
El Sènior “0” es va celebrar al Club de Tennis Barcelona-Teià, i el Sènior “5” al CE  Valldoreix. 

QUADRE D’HONOR CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR “5”

+30 masculí: 
Campió: Roger Ordeig (CT La Salut)
Sotscampió: Jaume Santo (RC De Polo) 

+40 masculí
Campió: Dario Raül Perez (Esport i Spa 
Torremirona)
Sots campió: Joan Manel Cardona (CT 
Barcino)

+50 masculí: 
Campió: Fernando Marin Abasolo (CT La 
Salut)
Sots campió: Raimundo Vilaldach (CT Barcino)

+60 masculí: 
Campió: Narcis Carbo (CT La Salut)
Sots campió: Guillermo Cavanillas (C E Laietà)

+70 masculí: 
Campió: Luis Miguel Blanco  (CT La Salut)
Sots campió: Pere Perez (CT Sabadell)

+80 masculí: 
Campió: Jose Altisen (CT Andrés Gimeno)
Sots campió: Francisco Las Heras (CT Canet)

+35 masculí: 
Campió: Jaume Santo (RC De Polo) 
Sots campió: Robert López (Rct Del Turó) 

+45 masculí: 
Campió: Antonio Cano (CT Barcino) 
Sots campió: Albert López (Rct Del Turó) 

+55 masculí: 
Campió: Jordi Plana (CT Cardedeu) 
Sots campió: José M. Pales (CT Barcino) 

+65 masculí: 
Campió: Fèlix Riba (CT Sabadell) 
Sots campió: Víctor Bosch ( RCTB1899) 

+85 masculí: 
Campió: Antonio Carreño (CT Balaguer)
Sots campió: Manuel González (CE Hispano 
Francès) 

CAMPIONATS DE CATALUNYA SÈNIOR 

QUADRE D’HONOR CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR “0”
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El Club De Tennis Andrés Gimeno va acollir 
el 17 i 24 de setembre el 3r Campionat de 
Catalunya de Pares, Mares, Fills i Filles. 
Aquesta competició, pensada perquè tots 
els aficionats del tennis, tinguin l’edat que 
tinguin, puguin jugar un torneig de dobles 
amb el Pare/Mare o Fill/Filla, va ser un èxit 
amb més 60 parelles inscrites, que es van 
repartir en sis quadres segons l’edat del fill 
o filla: quadre benjamí, aleví, Sub13, Sub14, 
Cadet i Absolut.

En el benjamí, Jan Begur i Llorenç Begur 
es van proclamar campions en superar a 
Elisabeth Carretero i Xavier Carretero per 4/2 
4/1. En l’aleví, la parella guanyadora va ser 
la formada per Àlex Bassas i Albert Bassas, els 
caps de sèrie número u del quadre. Aquests 

van superar a la final a Natàlia Heras i Eduard 
Heras per 4/1 4/2. Pel que fa al Sub13, Miquel 
Angulo i Alfonso Sánchez es van endur el títol 
després d’imposar-se en el súper tie-break 
a Jan Fernández i Jordi Fernández, 2/4 4/1 
10/7. En el Sub 14, Valeria Mir i Oriol Mir van 
superar, també en el súper tie-break definitiu, 
a Carla Fraile i Román Fraile per 5/4 3/5 
10/8. 

En el quadre cadet, els campions van ser Jan 
Marco i Eugenio Marco, que van imposar-se 
a Pablo Corroto i Miquel Corroto per 4/5 4/2 
10/5. Finalment, en l’absolut, Pere Rovira i 
Xavi Rovira van superar a Sergi Llucià i Javier 
Llucià per 0/4 4/1 10/5.

CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE PARES, MARES, FILLS I FILLES
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El RC de Polo i el RCTB-1899 van acollir 
del 20 al 23 d’octubre la XLIX Copa Potter / 
XXVIII Campionat Internacional de Catalunya 
de Veterans / XIX Gran Premi Generalitat de 
Catalunya. Aquest torneig va reunir a 16 
equips masculins i femenins en categoria 
sènior, i va destacar la participació de jugadors
com Albert Costa, excampió de Roland Garros; 
Roberto Menéndez, actual campió del món en 
categoria +40; o Rosa Andrés i Gisela Riera, 
subcampiones del món en categoria +45.

En l’edició d’aquest any, en el quadre masculí, 
IC Espanya es va proclamar campió derrotant 
en la final a IC França per 4/1. En la lluita pel 
tercer i quart lloc, IC Itàlia es va fer amb la 
medalla de bronze superant a IC Alemanya.

Pel que fa al quadre femení, IC Espanya 
va quedar subcampiona en perdre la final 

contra IC Itàlia per 2/1. En aquest cas, en 
tercera posició va quedar IC Alemanya, que 
va superar a IC Anglaterra per 2/0.

La Copa Potter va comptar amb el suport 
de la Federació Catalana de Tennis, la Real 
Federación Española de Tenis i el Consell 
Català de l’Esport.

FINALITZA EL XXVIII CAMPIONAT
INTERNACIONAL DE CATALUNYA
DE VETERANS
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El dimarts 22 de novembre l’Auditori Rafael 
Nebot del Consell Català de l’Esport va acollir 
l’acte de reconeixement de la Federació 
Catalana de Tennis als campions, campiones 
i finalistes dels Campionats de Catalunya 
individuals juvenils del 2022. L’acte va 
comptar amb un convidat de luxe, Marc López, 
recentment retirat del circuit professional i a qui 
la FCT i el conjunt del Tennis Català van voler 
retre homenatge en reconeixement de la seva 
gran trajectòria. En aquesta jornada, a banda 
dels diferents esportistes premiats, familiars 
dels mateixos i Marc López, també va comptar 
amb la presència de Jordi Tamayo, president 
de la FCT; així com diversos membres de la 
junta directiva de la federació, i presidents i 
presidentes de diferents clubs de Catalunya.

L’acte va donar el tret de sortida amb unes 
paraules de benvinguda i reconeixement de 
Jordi Tamayo per a tots els jugadors i jugadores 

que enguany s’han proclamat campions i 
finalistes de Catalunya en les seves respectives 
categories. Seguidament, donat que el pròxim 
25 de novembre és el dia internacional per 
l’eliminació de la violència envers les dones, 
es va fer la lectura del manifest del món de 
l’esport.

Després d’aquest inici, Jordi Tamayo i Cristina 
Perotti, representant del circuit Tennis Europe 
Junior, van fer una breu explicació de la 
situació de la competició internacional a 
Catalunya, així com una fotografia general 
de les competicions ITF i Tennis Europe amb 
l’objectiu que tots els jugadors i jugadores 
coneguin aquests circuits i puguin continuar 
creixent com a persones i esportistes. 
Seguidament, es va fer entrega a tots els 
joves guardonats d’un pòster personalitzat 
en record dels èxits esportius aconseguits en 
aquest darrer any.

ACTE DE RECONEIXEMENT ALS CAMPIONS, 
CAMPIONES I FINALISTES DELS 
CAMPIONATS DE CATALUNYA JUVENILS 
2022 I HOMENATGE A MARC LÓPEZ
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L’acte va finalitzar amb el reconeixement de la 
FCT i del Tennis Català al Marc López. Primer 
de tot, el periodista de l’Agència EFE Ginés 
Muñoz li va fer una petita entrevista on va 
repassar tots els èxits de la seva llarga carrera 
esportiva, així com els seus projectes de futur, 
que passen per ser entrenador. “El tennis 
m’ho ha donat tot. M’emporto tants bons 
records de totes les èpoques que he tingut 
com a tennista, que ara jo vull transmetre 
tota l’experiència que m’ha donat tots aquests 
anys a la gent jove. M’encanta poder inculcar 
valors de respecte i humilitat a gent més jove. 
Estic encantat en la meva nova faceta com 
a entrenador”. A més, Marc López va tenir 
paraules d’agraïment tant per a la Federació, 
com també pel club que el va veure començar 
a jugar, el Tennis Pompeia, i el RCTB-1899, 
que el va acollir amb quinze anys i fins ara.

Abans que el president de la FCT fes entrega a 
Marc López d’una placa en reconeixement de 
la seva trajectòria esportiva, així com també 
als seus valors dins i fora de la pista, Jordi 
Tamayo; Sònia Roig, vicepresidenta esportiva 

del RCTB-1899; i Josep Maria Minguella, 
president del Tennis Pompeia, li van traslladar 
tota la seva admiració. “Ens sentim molt 
orgullosos de la feina que has fet i de tot el 
que has aconseguit. Et donem les gràcies i 
segur que d’aquí cap endavant amb tu com a 
tècnic, el Tennis Català estarà en molt bones 
mans”, va expressar Jordi Tamayo. Sònia Roig 
va dir que “per a mi és un privilegi estar en 
aquest acte de reconeixement i poder agrair 
al Marc, que és un extraordinari jugador del 
nostre club. A part d’un gran campió, ets 
una gran persona i estem molt orgullosos 
de tenir-te al club”. Per la seva banda, Josep 
Maria Minguella va admetre que “estem 
molt joiosos per quan vau guanyar a Brasil 
els Jocs Olímpics. En aquell moment vam 
entendre que et mereixies que la pista central 
portes el teu nom. Endavant i continua sent 
tan bona persona com ho has estat sempre”. 
Amb aquestes sentides paraules va finalitzar 
aquest emotiu acte que va ajudar a fer més 
gran encara i posar en valor la força del 
Tennis Català.
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QUADRES D’HONOR DELS CAMPIONATS 
DE CATALUNYA JUVENILS

CAMPIONA CLUB FINALISTA CLUB

BENJAMÍ VICTORIA MEZA CERCLE SABADELLÈS CARLA MAS CT TARRAGONA

ALEVÍ 1 NATALIA HERAS  CTN SANT CUGAT JUDIT PLA CE LAIETÀ

INFANTIL 1 MARINA QUESADA INDIRA DELGADO GOLF TERRAMAR

CADET RUTH ROURA RCTB 1899 MARTINA GENÍS CT TARRAGONA

JUNIOR BERTA MIRET CT BARCINO MARTINA PUVILL RCTB 1899

SUB11 ASTRID ROGES CN LLEIDA NONNA DE RIBOT RCTB 1899

SUB13 INDIRA DELGADO GOLF TERRAMAR SOFI PLAMENOVA
ESPORT I SPA 

TORREMIRONA

SUB15 CARLOTA VILÀ CT VIC ANNA CABASSERS RCTB 1899

CAMPIÓ CLUB FINALISTA CLUB

BENJAMÍ PABLO JIMÉNEZ RCTB 1899 TIM FRANCO CT CABRILS

ALEVÍ 1 IAN BARROETA CT BARCINO  ÁLVARO GARCIA RCTB1899

INFANTIL 1 TITO CHAVEZ CT BARCINO JAUME CASAS CT VIC

CADET ROGER PASCUAL RCTB 1899 MATTEO MORAZZI CT MATARÓ

JUNIOR ROGER PASCUAL RCTB 1899 ÁLEX ÁLVAREZ CT BARCINO

SUB 11 LUCA DARABAN RCTB 1899 MARC VILLARROYA CT CABRILS

SUB 13 ADRIÀ VELÁZQUEZ RCTB 1899 KUZMA AVDEEV CT ANDRÉS GIMENO

SUB 15 ARNAU MARTÍNEZ RCTB 1899 GUILLEM  CAMPOS CE VALLDOREIX

QUADRES D’HONOR CAMPIONATS DE CATALUNYA JUVENILS MASCULÍ 2022

QUADRES D’HONOR CAMPIONATS DE CATALUNYA JUVENILS FEMENÍ 2022
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Aquesta temporada s’ha celebrat la 8a edició de la Lliga Catalana de Tennis. Un any més, ha 
tornat a ser un èxit de participació, amb més de 1.000 equips i 10.000 jugadors i jugadores, 
convertint-la en una de les competicions per equips més importants en l’àmbit europeu. 
Els campions i finalistes de la 8a edició de la Lliga en les diferents divisions i categories han estat:

FINALITZA LA 8A EDICIÓ DE LA LLIGA 
CATALANA DE TENNIS

CATEGORIA CAMPIÓ FINALISTA

Benjamí Femení Cercle 
Sabadellès 1856

CT Reus Monterols

Benjamí Masculí RCTB1899 CT Mataró

Aleví Femení D1 CT Els Gorchs RC De Polo

Aleví Femení D2 CT Reus 
Monterols

CE Rials

Aleví Femení D3 HC Terrassa CD Terrassa 
Hockey

Aleví Masculí D1 CT Barcino CT Tarragona 

Aleví Masculí D2 RCTB1899 CT Sant Celoni

Aleví Masculí D3 CT Ripollet CT Vilanova

Infantil Femení 
D1

RC De Polo CT Tarragona

Infantil Femení 
D2

CT De La Salut CT Vic

Infantil Femení 
D3

Cst Cunit CT Salt Les 
Guixeres

Infantil Masculí 
D1

CT Barcino RCTB1899

Infantil Masculí 
D2

HC Terrassa CT Cabrils

Infantil Masculí 
D3

CT Cerdanyola CE Mas-Ram

Infantil Masculí 
D4

CNT Sant Cugat CT Lloret

Cadet Femení 
D1

CT Reus 
Monterols

CT Girona

Cadet Femení 
D2

CT Vic CDT Belulla

Cadet Femení 
D3

CT Segur CT Terrassa

Cadet Masculí 
D1

RCTB1899 CT Sabadellz

Cadet Masculí 
D2

CT De La Salut CT Lleida

Cadet Masculí 
D3

CT Cerdanyola CT Reus Monterols

Cadet Masculí 
D4

CT Calella CT Les Argelagues

Júnior Femení 
D1

RCTB1899 Topten Tennis Club

Júnior Masculí 
D1

CT Barcino RCTB1899

CATEGORIA CAMPIÓ FINALISTA

Júnior Masculí 
D2

CT Sabadell Cercle Sabadellès 
1856

Júnior Masculí 
D3

Club Natació 
Lleida

Golf Costa 
Daurada

Júnior Masculí 
D4

CT El Romaní CT Torredembarra

Absolut Femení 
D1

CT Mollet CT Reus Monterols

Absolut Femení 
D2

CT Berga CT Girona

Absolut Masculí 
D1

RCTB1899 C D’Aro

Absolut Masculí 
D2

CT Costa Brava TC Vallpineda 
Lobato

Absolut Masculí 
D3

CN Montjuïc CT Premià De Mar

Sènior +25 
Femení D1

RC De Polo RCTB1899

Sènior +30 
Masculí D1

CT Lloret Sport Tenis De Rubí

Sènior +40 
Femení D1

RCTB1899 RC De Polo

Sènior +40 
Masculí D1

Rct Del Turó CMT Vall d’Hebron

Sènior +40 
Masculí D2

CE Laietà Cercle Sabadellès 
1856

Sènior +40 
Masculí D3

Tenis i Padel 
Hospitalet

Egara

Sènior +50 
Masculí D1

RCTB1899 CT Andrés Gimeno

Sènior +50 
Masculí D2

CDT Belulla CT Mataró

Sènior +50 
Masculí D3

FC Júnior Rct Del Turó

Sènior +60 
Masculí D1

CT Vilanova Rct Del Turó

Sènior +60 
Masculí D2

CT Sabadell CT Girona

Sènior +60 
Masculí D3

RCTB 1899 CT Llafranc

Sènior +65 
Masculí D1 

CE Laietà RC De Polo

Sènior +70 
Masculí D1

RC De Polo CE Hispano Francès



42 Notícies

Aquest 2022, el Tennis Català ha organitzat 
novament un gran nombre de competicions 
internacionals. Aquest fet posa en valor la 
passió i la implicació dels clubs catalans per 
a poder impulsar els diferents esdeveniments 
de referència.

Referent a l’ITF Men’s World Tennis Tour, fins a 
set proves s’han celebrat a Catalunya durant 
aquest any: Club Tennis Torelló, Club Tennis 
Reus Monterols, CE Valldoreix, Club Tennis 
Vic, Club Tennis Mataró, Club Tennis Sabadell 
i Club Tennis Girona. 

El Club Tennis Torelló va acollir la primera 
prova del circuit ITF de l’any 2022 amb 
l’organització en el mes de febrer del Torneig 
Internacional Vila de Torelló amb 15.000$ de 
premis en metàl·lic. L’espanyol Imanol Lopez 
Morillo va ser el campió d’aquest torneig en 
superar a la final al britànic Daniel Cox per 
un doble 6/4. 

Al mes d’abril, va ser el torn pel CT Reus 
Monterols, amb la celebració del Torneig 
Internacional Autolica Mercedes Benz amb 
25.000$ en premis. El triomf al club reusenc 
va ser pel jugador del Cercle Sabadellès 
1856 Alex Martí Pujolràs, superant a la final 
al francès Ugo Blanchet per 3/6 6/2 7/6. 

Al maig es va celebrar el Torneig Internacional 
Vila de Valldoreix de 15.000$ en premis, 
organitzat pel CE Valldoreix. El campió del 
torneig va ser Daniel Merida, que va superar 
al número u del quadre, el català i jugador 
del RCTB-1899 Oriol Roca Batalla per 6/2 
5/7 2/6. 

També en el mes de maig es va celebrar el 
torneig 25.000$ organitzat pel Club Tennis 
Vic, amb victòria d’Alejandro Moro Canas, 
superant al jugador del RCTB-1899 Pol Martin 
Tiffon per 7/6 5/7 6/1. 

COMPETICIONS INTERNACIONALS  
A CATALUNYA
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L’última setmana de maig, el Club Tennis 
Mataró va organitzar el Torneig Internacional 
Ciutat de Mataró de 25.000$. En aquest cas, 
la victòria va ser per Pol Martin Tiffon, que va 
vèncer en tres sets a Pablo Llamas Ruiz (6/2 
3/6 2/6). 

El següent torneig va ser a finals de setembre, 
amb la celebració de l’Open Ciutat de 
Sabadell disputat al Club Tennis Sabadell. Max 
Alcalà es va proclamar campió en imposar-se 
a Álvaro López San Martin per 6/4 6/1. 

En el darrer torneig de l’any del ITF Men’s 
World Tennis Tour celebrat a Catalunya, 
l’amfitrió fou el Club Tennis Girona. El campió 
del torneig, dotat amb 25.000$ amb premis 
en metàl·lic, va ser Oriol Roca després de 
superar al canadenc Steven Diez per 6/3 6/3.

Per la seva banda, en el ITF Women’s World 
Tennis Tour, es van celebrar cinc proves a 
Catalunya: Pola Giverola, Club Tennis La 
Bisbal, Club Tennis d’Aro, Club Tennis Montbui 
i al Club Tennis Els Gorchs. 

El torneig que va donar el tret de sortida a 
les competicions internacionals fou l’ITF 
Pola Giverola, que va inaugurar el circuit 
Costa Brava de Girona de tennis femení. La 
guanyadora d’aquest campionat, dotat amb 
25.000$, va ser la mallorquina i jugadora del 
RCTB-1899 Rosa Vicens, superant en la final 
a la sudafricana Isabella Kruger per 7/5 i 6/3.

També al mes de maig, va ser el torn pel 
Torneig Internacional Solgironès organitzat 
pel CT La Bisbal i dotat amb 100.000$ + H, 
convertint-lo d’aquesta manera en un dels 
més importants de l’Estat. La guanyadora del 
torneig fou la xinesa Xinyu Wang, superant en 
la final a Erika Andreeva per 3/6 7/6 6/0. 

Del 16 al 22 de maig es va celebrar el torneig 
Platja d’Aro 365 dotat amb 25.000$. La 
victòria en el torneig celebrat al Club Tennis 
d’Aro va ser per la jugadora del RCTB-1899 
Guiomar Maristany, després d’imposar-se a 
Jessica Bouzas per 7/6 6/4. 

El tour de tornejos celebrats a Catalunya 
durant el mes de maig va finalitzar amb el 
Torneig Arcadi Manchón (15.000$) organitzat 
pel CT Montbui. La campiona fou la francesa 
Nahia Berecoechea, superant a Olga Parres 
per 7/6 6/3. 

El darrer torneig de l’any a Catalunya fou 
organitzat el passat mes d’octubre pel Club 
Tennis Els Gorchs. Dotat amb 100.000$, és 
el torneig en pista ràpida més important de 
l’Estat. La campiona fou la italiana Jasmine 
Paolini, superant a la ucraïnesa Kateryna 
Baindl per 6/4 6/4. 

Finalment, referent a les competicions 
internacionals juvenils del circuit ITF, nou han 
estat les competicions celebrades a Catalunya 
del ITF World Tennis Tour Junior: Club Tennis 
Girona, Club Tennis Tarragona, Club Tennis 
Els Gorchs, CE Valldoreix, Real Club de Polo, 
RCTB1899, Club Tennis Vic i l’Emilio Sánchez 
Club Esportiu. 

El primer torneig es va celebrar al mes de 
maig al Club Tennis Girona. En la Girona 
Junior Cup, el guanyador va ser el jugador del 
RCTB1899 Luis Garcia Páez, que va superar 
en la final al seu company Roger Pascual per 
4/6 6/2 6/4. En el quadre femení, victòria 
per Polino Kuharenko sobre la tennista de la 
Emilio Sánchez Alice Ferlito per 6/3 6/7 6/1. 

La setmana següent es va organitzar la Red 
Cup al Club Tennis Tarragona, amb victòria 
per l’italià Iannis Miletich sobre el valencià 
Sergio Planella per 6/2 6/2 en el quadre 
masculí, i per la catalana Alice Ferlito sobre 
la noruega Emily Sartz-Lunde per 7/5 6/3 en 
el femení. 
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Les dues últimes proves del mes de maig es 
van celebrar al Club Tennis els Gorchs. En la 
primera, el club vallesà va veure la victòria 
del jugador del RCTB1899 Albert Pedrico 
sobre kenià Kael Shalin per 6/3 7/6. En el 
quadre femení, la noruega Emily Sartz-Lunde 
es va imposar a Cristina Diaz per 6/3 6/2. En 
la segona prova, celebrada del 31 de maig al 
5 de juny, el guanyador va ser Roger Pascual, 
que es va imposar a Mateo Luis Álvarez per 
6/7 6/1 6/3. En el femení, aquest cop qui es 
va endur el títol va ser la britànica Imogen 
Haddad, en superar a l’argentina Maria Sofia 
Madrid per 6/2 3/6 6/4. 

Al mes d’agost va ser el torn pel torneig 
organitzat pel CE Valldoreix, amb victòria 
pel murcià Pablo Martinez Gómez sobre el 
jugador del RCTB1899 Pau Bosch per 7/6 
7/5. En el femení, Cristina Diaz Adrover va 
imposar-se a l’italiana Greta Petrillo per 6/4 
3/6 7/6. 

També a l’agost es van celebrar dues proves 
a Barcelona, al RCTB1899 i al Reial Club 
de Polo. En el primer, el guanyador va ser 

Roger Pascual, en superar a l’italià Daniele 
Rapagnetta per 6/3 6/2, i de la francesa 
Mathilde Ngijol sobre Hannah Klugman per 
7/5 6/3. El RC Polo va celebrar el Memorial 
Pepe Mascaro. El txec Jakub Filip va guanyar 
al polac Maciej Kos per 6/4 7/6. En el 
femení, la jugadora del Club Tennis La Salut 
Raquel Caballero es va proclamar campiona 
en superar a la final a l’Alice Ferlito per 6/2 
6/4. 

Setembre va ser el torn pel Club Tennis Vic, 
que va organitzar la quarta edició de l’Open 
AENJ Barcelona. En el quadre masculí, Roger 
Pascual es va endur el títol en superar a 
Albert Pedrico per 7/5 6/3. En el femení, la 
campiona va ser la holandesa Annelin Bakker 
en imposar-se a la també holandesa Joy De 
Zeeuw. 

L’Emilio Sánchez Club Esportiu va acollir la 
derrera prova celebrada a Catalunya. Roger 
Pascual va tornar a ser campió en superar 
a Sergio Callejon per un doble 7/5. Per la 
seva banda, en el femení, la jugadora del 
Club Tennis Vic Berta Passola va imposar-se a 
l’holandesa Annelin Bakker per 6/2 7/6. 
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Referent al circuit organitzat pel Tennis Europe, 
van ser set les proves celebrades a Catalunya 
durant aquest 2022: Club Tennis Torelló, 
Emilio Sánchez Club Esportiu (3 proves), Club 
Tennis Vic, Club Tennis d’Aro i el Club Esportiu 
Laietà. 

El Club Tennis Torelló va acollir la 20a 
edició del Torneig Internacional Joan Mir “In 
Memoriam”. Timofei Derepasko va superar 
a Gabriel Ghetu per 6/4 6/4. En el quadre 
femení, victòria per la txeca Alena Kovackova 
sobre Marina Lubsheva per 6/2 6/0. 

En les proves organitzades per l’Emilio 
Sánchez Club Esportiu, els guanyadors i 
finalistes van ser:

- Sánchez Casal Kids Cup U12: triomf per 
Grigory Gorskiy sobre el francès Mathis Adrot 
per 6/1 6/0 en el masculí, i de Ailish Garcia 
Fernandez sobre la lituana Darina Matvejeva 
per 6/3 6/0. 
- Sánchez Casal Youth Cup U14: victòria pel 
jugador del CT Barcino Valentín Gonzalez-
Galino sobre el francès Lenny Petit per 7/6 
6/2. En el femení, la campiona va ser la txeca 
Sofie Hettlerova, que va imposar-se a la turca 
Ada Kumru per 6/3 6/0. 

- Sánchez Casal Youth Cup U16: victòria per 
Timofei Derepasko sobre Rafael Jodar per 
6/2 6/0 en el quadre masculí, i victòria per 
la txeca Alena Kovackova sobre la noruega 
Emily Sartz-Lunde per 6/2 6/0. 

A l’abril, el Club Tennis Vic va acollir la XX 
edició del Memorial Nacho Juncosa S16, amb 
victòria per el valencià Sergio Planella sobre 
el noruec Nicolai Budkov per 4/6 6/2 6/0, i 
de Alena Kovackova sobre Eva Zabolotnaia 
per 6/0 6/3. 

En el mes de novembre va ser el torn pel Club 
Tennis Urgell, que va acollir per primer cop 
una prova d’aquest circuit. En aquest torneig, 
de categoria sub-16, el campió va ser Valentín 
González-Galino, del CT Barcino, que va 
superar a Alejandro Abella per 6/3 6/7 6/1. 
En el quadre femení, la victòria va ser per 
Carla Vázquez. La jugadora, també del club 
barceloní, va imposar-se a Anna Orlando per 
7/5 6/4. 

L’últim torneig es va celebrar al Club Esportiu 
Laietà del 19 al 23 de desembre. En el quadre 
femení, la campiona va ser Marina Quesada, 
que es va imposar a l’alemanya Vanesa 
Vlahova per 6/2 1/6 6/2. En el masculí, Jan 
Montero, del CE Laietà, va superar a Robert 
Watzka (CE Genera) per un doble 6/1. 
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BONS RESULTATS DELS TENNISTES 
CATALANS ALS CAMPIONATS 
D’ESPANYA 
En el Campionat d’Espanya Cadet, disputat la 
setmana del 20 de juny al Club Tennis d’Aro, 
Ruth Roura i Luis Garcia Páez van quedar 
subcampions en perdre les seves respectives 
finals. En l’individual femení, Roura va caure 
per 6/1 6/4 en la final contra Marta Soriano. 
Per la seva banda, en l’individual masculí, el 
jugador del RCTB1899 no va poder superar a 
Carles Córdoba (6/4 6/3). 

En el quadre de dobles, Ruth Roura va quedar 
campiona fent parella amb Ana Martínez 
Vaquero, en superar a les germanes Jana i 
Martina Genís per un ajustat 4/6 6/2 10/7. 
Quant al dobles masculí, Roger Pascual i Luis 
Garcia Páez van ser els guanyadors imposant-
se a la final a Daniel Adelino i Xavier Palomar 
per 6/0 6/1. 

En el Campionat d’Espanya infantil, disputat la 
setmana del 4 de juliol al Complejo Deportivo 
Municipal Las Norias de Logroño, el jugador 
del CT Barcino, Tito Chávez es va proclamar 
campió del quadre individual masculí en 
superar a la final al barceloní per 3/6 6/3 
6/4. Els dos jugadors també van fer un molt 
bon paper en el quadre de dobles, enduent-
se el títol després d’imposar-se a la final a 
Ignacio Felguera i Roberto Pérez per 6/2 6/2. 

A finals d’agost es va celebrar el Campionat 
d’Espanya Júnior al Club Tennis Els Gorchs, 
també amb molt bons resultats pels 
representants del Tennis Català. Ruth Roura 
va quedar campiona de quadre de dobles 
femení fent parella amb A. Martínez després 
d’imposar-se a Raquel Caballero i Geerlings 
en el súper tie-break per 6/3 1/6 16/14. En 
el masculí, Roger Pascual i Luis Garcia també 
es van proclamar campions superant a Jordi 
Doménech i Pablo Hermoso per 6/4 6/4. 

També cal destacar el paper de Ruth Roura i 
Martina Genís en l’individual femení, ja que 
van quedar semifinalistes en caure contra 
M.Garcia (6/3 6/3) i Ariana Geerlings (6/3 
6/0) respectivament.  

Notícies
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La primera edició del Campionat d’Espanya 
Sènior per Comunitats Autònomes, que es va 
celebrar al Club Font de Sa Cala, a Mallorca, 
del 9 al 12 de juny,  va acabar amb grans 
resultats per la Selecció Catalana. L’equip 
femení es va proclamar campió després de 
superar a la Comunitat de Madrid en la final, 
mentre que els nois van ser finalistes en perdre 
contra la Comunitat Valenciana.

L’equip femení, capitanejat per Marta Cerdà, 
partia com a segon cap de sèrie del quadre. 
En els quarts de final van superar a Astúries 
per 3 a 0. Aquest resultat es va repetir en 
les semifinals contra el País Basc. A la final 
van continuar amb la seva bona ratxa i es 
van desfer de les favorites, la Comunitat de 
Madrid, per proclamar-se campiones.

L’equip masculí, capitanejat per Ramzi Shuaibi, 
també va fer un gran torneig. En aquest cas 
la Selecció Catalana partia com a favorita. 
Van imposar-se a Navarra i Múrcia per 3-0 
en els quarts i les semifinals respectivament. 
Però, a la final, es van quedar a les portes 
d’aconseguir el títol en perdre contra els 
segons favorits, la Comunitat Valenciana.

El torneig va reunir a un total de 25 seleccions: 
13 masculines i 12 femenines: Catalunya, 
Andalusia, Aragó, Astúries, Illes Balears, 
Canàries, Galícia, Comunitat de Madrid, 
Múrcia, Navarra, Comunitat Valenciana, País 
Basc i Extremadura.  Tots els equips van estar 
formats per tres individuals de categories 
+45, +55 i +65, i un doble amb jugadors 
de diferents categories.

CELEBRAT EL PRIMER CAMPIONAT 
D’ESPANYA SÈNIOR PER CCAA
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L’Emilio Sánchez Academy va acollir la primera 
edició del torneig ITF2 Wheelchair Catalonia 
Open. II Fundación Emilio Sánchez Vicario. 
I Fundació Tennis Català. El campionat, 
organitzat conjuntament per la Fundación 
Emilio Sánchez Vicario, Emilio Sánchez 
Academy, la Fundació del Tennis Català i la 
Federació Catalana de Tennis, es va disputar 
del 28 de juny al 2 de juliol i va simbolitzar la 
unió de l’esport, la competició i la solidaritat, 
conscienciant així sobre la importància de 
l’esport adaptat. 

El Catalonia Open va suposar el retorn d’un 
torneig ITF en cadira de rodes a l’Emilio 
Sánchez Academy, ja que el 2012 ja van acollir 
una primera edició que va ser classificatori pels 
Jocs Paralímpics de Londres d’aquell mateix 
any. En canvi, per la Federació Catalana de 
Tennis i la Fundació del Tennis Català, va ser 
la primera experiència en l’organització de 
proves del circuit internacional ITF en cadira 
de rodes. 

El torneig va acollir a 48 jugadors i jugadores de 
16 nacionalitats diferents, que van participar 
en les proves que es van organitzar: individual 
i dobles, tant masculí com femení, així com la 
categoria Quad. La categoria internacional 
de la competició va garantir la presència 
d’alguns dels millors jugadors i jugadores del 
rànquing mundial. En el quadre femení, va 
destacar la participació de l’holandesa Jiske 
Griffoien, sisena del rànquing mundial. En 
el masculí, el cap de sèrie va ser l’holandès 
Tom Egberink, també número 6 del rànquing 
mundial. Tampoc es van perdre aquesta cita 
Sandra Ventura, Martín de la Puente, Daniel 
Caverzaschi, Francisco Garcia, Francesc Tur i 
Enrique Siscar, entre d’altres.

L’espanyol Martin de la Puente i l’holandesa 
Jiske Griffioen es van proclamar campions 
en categoria masculina i femenina 
respectivament. Tant en quadre masculí com 
en el femení hi va haver unes finals de gran 
nivell, amb els dos caps de sèrie del torneig. 
Per una banda, Martin de la Puente va superar 
en la final al màxim favorit, l’holandès Tom 
Egberink amb tres sets 2-6, 6-2 i 6-4. En 
l’individual femení, la seva compatriota Jiske 
Griffioen es va imposar a la japonesa Zhu 
Zhenzhen per 6-4 i 6-1.

En la modalitat de dobles, els espanyols 
Martin de la Puente i Daniel Caverzaschi es 
van proclamar campions en el quadre masculí 
després de superar en el partit decisiu als 
japonesos Daisuke Arai i Kouhei Suzuki per 
6-3 i 6-0. Per la seva banda, Manami Tamaka 
i Zhu Zhenzen es van fer amb el dobles 
femení en imposar-se a la final a Macarena 
Cabrillana i Maria Florencia Moreno per 
6-2 i 6-1. Per últim, en el quadre de quad la 
victòria va ser pel xilè Francisco Cayulef, que 
es va desfer del primer cap de sèrie, Ymanitu 
Silva, per 7-5 i 6-2.

MARTIN DE LA PUENTE I JISKE 
GRIFFIOEN, CAMPIONS DE LA 
PRIMERA EDICIÓ DEL CATALONIA 
OPEN ITF WHEELCHAIR
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A banda dels 91 partits que van disputar en 
cinc dies, també es van organitzar diverses 
activitats i exhibicions per donar a conèixer 
aquest espectacular i dinàmic esport a tota 
la ciutadania, donant així visibilitat a aquests 
esportistes i transmetent els valors de l’esport 
adaptat, com són la superació, l’esforç i la 
constància. Entre aquestes activitats hi va 
haver  la visita de vuit pacients en procés 
de rehabilitació de l’Institut Guttmann, que 
van venir acompanyats amb Carles Yepes, 
responsable de l’Àrea de Rehabilitació 
Funcional. 

L’organització del Catalonia Open va ser 
possible gràcies a l’aliança de l’Emilio 
Sánchez Academy, la Fundación Emilio 
Sánchez Vicario, la Federació Catalana 
de Tennis i la Fundació del Tennis Català 
amb l’Ajuntament del Prat del Llobregat, la 
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física de la Generalitat de Catalunya, la Real 
Federación Española de Tenis, la Fundació La 
Caixa i la International Tennis Federation, així 
com tots els patrocinadors del torneig.
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MÀSTER PROVINCIAL COPA CATALUNYA DE GIRONA
El Club Tennis Olot va acollir del 17 al 27 de novembre el Màster Provincial de Girona de la Copa 
Catalunya Juvenil. El torneig va reunir als millors jugadors de la província després que es disputessin 
quatre proves al CT Costa Brava, el CT D’Aro, el CT Girona i el CT Llafranc. 

BENJAMÍ FEMENÍ: 
Campiona: Clàudia Gutiérrez (CT Girona)
Finalista: Chloe López (Topten Tennis Club)

BENJAMÍ MASCULÍ: 
Campió: Nikas Vashkevych (CT D’Aro)
Finalista: Arnau Pinsach (CT Girona)

ALEVÍ FEMENÍ: 
Campiona: Nonna De Ribot (RCTB-1899)
Finalista: Kiara Kucharczuk (CT Girona)

ALEVÍ MASCULÍ: 
Campió: Mario Muñoz (CT Girona)
Finalista: Pol Guillamet (CT Figueres)

INFANTIL FEMENÍ: 
Campiona: Martina Calvo (Sport i Spa 
Torremirona)
Finalista: Lia Palou (CT Costa Brava)

INFANTIL MASCULÍ: 
Campió: Òscar Casas (CT Girona)
Finalista: Oriol Álvarez (CT Blanes)

CADET FEMENÍ: 
Campiona: Ana Maye (CT Girona)
Finalista: Carla Renart (CT Banyoles)

CADET MASCULÍ: 
Campió: Martí Guàrdia (CT Girona)
Finalista: Roger Prat (CN Olot)

QUADRE D’HONOR MÀSTER PROVINCIAL DE GIRONA 
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CELEBRADA LA 36a DIADA DEL TENNIS GIRONÍ  
AL POLA GIVEROLA  
El 4 de juny el Pola Giverola va acollir la 36a Diada del Tennis Gironí. Més de 200 persones van 
assistir al reconeixement als campions provincials per equips de club del Tennis Gironí. En acabat 
dels repartiments i parlaments, es va procedir al sorteig de diferent material esportiu, cedit per les 
diferents cases col·laboradores. 
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MÀSTER PROVINCIAL COPA CATALUNYA  
DE TARRAGONA
El Club Tennis Reus Monterols va acollir del 19 al 27 de novembre el Màster Provincial de Tarragona 
de la Copa Catalunya Juvenil i Sènior. Les set proves anteriors es van disputar al CT Tarragona, 
al Club Esportiu Johnny Montañes, al CT Reus Monterols, al CT Cunit, CT Valls, CT Barà i al Reus 
Deportiu.

QUADRE D’HONOR MÀSTER PROVINCIAL DE TARRAGONA

BENJAMÍ FEMENÍ
Campiona: Carla Mas (CT Tarragona)
Finalista: Nicole Toshcheva (CT Reus Monterols)

BENJAMÍ MASCULÍ
Campió: Jaume Montero (CT Tarragona)
Finalista: Raúl Romero (CT Reus Monterols)

ALEVÍ FEMENÍ
Campiona: Nuria Bonet (CT Reus Monterols)
Finalista: Laia Gavalda (CT Reus Monterols)

ALEVÍ MASCULÍ
Campió: Alejandro Marco (CT Reus Monterols)
Finalista: Roger Moreno (CT Reus Monterols)

INFANTIL FEMENÍ
Campiona: Adriana Pujol (CT Tarragona)
Finalista: Sofia Albiac (CT Tarragona)

INFANTIL MASCULÍ
Campió: Guillem Davasse (CT Reus Monterols)
Finalista: Joan Vallespi

CADET FEMENÍ
Campiona: Carla Muro (CT Reus Monterols)
Finalista: Lucia Pérez  (CT Reus Monterols)

CADET MASCULÍ
Campió: Marcel Miralles (CT Reus Monterols)
Finalista: Álvaro Tormo (CT Tarragona)

SÈNIOR +35 MASCULÍ
Campió: Onur Dogan (CT Salou)
Finalista: Sebastian Bleichert  (Golf Costa 
Daurada)

SÈNIOR +45 MASCULÍ
Campió: Jose Luis Muntadas (CT Reus 
Monterols)
Finalista: Fco. Javier Ferrer  (CT Reus 
Monterols)

Notícies Provincials Tarragona
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CELEBRADA LA DIADA DEL TENNIS DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE 
AL CT REUS MONTEROLS
El passat 1 de juliol el Club Tennis Reus Monterols va acollir la Diada del Tennis de la província de 
Tarragona i Terres de l’Ebre, amb més de 200 assistents de tota la família del tennis de la província 
de Tarragona. Durant la Gala, com és habitual, es va fer entrega dels guardons als campions, 
campiones i finalistes dels Campionats Provincials individuals i per equips. 

La Diada va comptar amb la presència de Carmina Blay, representant territorial de l’Esport a 
Tarragona; Joan Barberà, representant territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre; Josep Cuerba, 
regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus; Joanjo García, diputat delegat dels Serveis d’Assistència 
al Ciutadà de la Diputació de Tarragona; David Cortés, president del Club Tennis Reus Monterols; 
Antoni Rovirosa, delegat territorial de la FCT de Tarragona i Terres de l’Ebre;  i Jordi Tamayo, president 
de la Federació Catalana de Tennis, entre d’altres. 
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CELEBRADA LA PRIMERA EDICIÓ DEL CIRCUIT 
PROMESES DE TERRES DE L’EBRE
El passat 30 d’octubre, amb la disputa de les finals de la quarta prova al Club Tennis L’Ametlla de 
Mar, va finalitzar la primera edició del Circuit Promeses de Terres de l’Ebre. Un circuit que va néixer 
enguany per promocionar la pràctica del tennis entre tots aquells que no són d’alt nivell competitiu.
El circuit, creat des de la Federació Catalana de Tennis i amb el suport de la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física, va constar de quatre proves que es van celebrar al Club Tennis Serramar, 
CT Tortosa,  CE Amposta i al CT L’Ametlla de Mar. Aquesta última va comptar amb la participació de 
més de 50 inscrits, que es van repartir en els set quadres que es van disputar. 

En la categoria benjamí, Laura Capilla es va proclamar campiona del quadre femení en imposar-
se a Chloe Solé per 4/1 4/2. En el masculí, el guanyador va ser Alex Garcia (CT Serramar), que va 
superar al seu company Pablo Asin per 5/4 4/2.

En l’aleví, Bruna Rosa (AE Tenis Racket) es va endur el títol vencent a Paula Blanca (CT Tortosa), la 
primera cap de sèrie del quadre femení, per 6/3 6/4. En el masculí no hi va haver sorpreses, i el 
màxim favorit Sergi Viladoms, del CT Serramar, va superar a Adrià Da Silva per 6/2 6/3.
En l’infantil, Victoria Valentova (CT Serramar) va imposar-se a Lilura Lyon per un ajustat 4/6 6/2 
10/7. En el masculí, el guanyador va ser Cesar Echegoyen, que va superar a Marc Viladoms per un 
doble 6/1.

Per últim, en l’absolut masculí, Sergi Diaz (AE Tenis Racket) es va proclamar campió després de 
vèncer a Gerard Vila per 6/0 6/4.
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MÀSTER PROVINCIAL DE LA COPA CATALUNYA  
DE LLEIDA
El Club Tennis Urgell va acollir del 18 al 27 de novembre el Màster Provincial de Lleida de la Copa 
Catalunya Juvenil, Absolut i Sènior. En el torneig van participar més de 100 jugadors i jugadores 
entre les 12 categories que es van disputar. En aquest cas van ser cinc les proves que es van celebrar 
abans del Màster: CN Lleida, CT Lleida, CT Urgell, CT Mollerussa i CT Balaguer. 

BENJAMÍ FEMENÍ
Campiona: Amaia Olomi (Sicoris Club)
Finalista: Victoria Jara (CT Urgell) 

BENJAMÍ MASCULÍ
Campió: Amadeu Jordi Piqué (CT Lleida)
Finalista: Erik Caballero (CN Lleida)

ALEVÍ FEMENÍ
Campiona: Astrid Roges (CN Lleida)
Finalista: Zenaida Ruiz (CN Lleida)

ALEVÍ MASCULÍ
Campió: Víctor Bosch (CT LLeida)
Finalista: Daniel Cullere (CT Tarragona)

INFANTIL FEMENÍ
Campiona: Carla Magri (CN Lleida)
Finalista: Eva Alenta (CN Lleida)

INFANTIL MASCULÍ
Campió: Víctor Palomar (CT Lleida)
Finalista: Bruno Mele (CT Lleida)

CADET FEMENÍ
Campiona: Maria Pardo (CT Lleida)
Finalista: Anna Noguero (CN Lleida)

CADET MASCULÍ 
Campió: Sergi Viles (CN Lleida)
Finalista: Nil Jiménez (CN Lleida)

JÚNIOR MASCULÍ
Campió: Víctor Almarza (CN Lleida)
Finalista: Álvaro Pérez (CT Urgell)

ABSOLUT MASCULÍ
Campió: Daniel Martínez (CT Lleida)
Finalista: Nathan Nicholson (CN Lleida)

SÈNIOR +35 MASCULÍ
Campió: Ignacio Franco (CT Lleida)
Finalista: Jordi Castelló (CN Lleida)

SÈNIOR +45 MASCULÍ
Campió: Jesús Almarza (CN Lleida)
Finalista: Iñaki Masip (CN Lleida)

QUADRE D’HONOR MÀSTER PROVINCIAL DE LLEIDA
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GRAN GALA DEL TENNIS LLEIDATÀ AL CLUB TENNIS 
LLEIDA
El Club Tennis Lleida va acollir el passat 2 de juliol la XVIII edició de la Diada del Tennis Lleidatà amb 
més de 200 assistents de tota la família del tennis de la província de Lleida. En aquesta jornada hi 
va assistir la representant territorial de l’Esport a Lleida, Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat; la 2a 
Tinent d’Alcalde i delegada d’Alcaldia de l’Ajuntament de Lleida, Jordina Freixanet; el president de 
la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo;  i el president del CT Lleida i delegat territorial de la 
FCT a Lleida, José Luis Solans, entre d’altres. 

Durant la Gala es va fer entrega dels guardons als campions, campiones i finalistes dels campionats 
provincials individuals i també es va fer un reconeixement als equips campions de la Lliga Terraferma. 
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MÀSTER PROVINCIAL COPA CATALUNYA  
DE BARCELONA
El Club Tennis Vic va acollir del 19 al 27 de novembre el Màster Provincial de Barcelona de la Copa 
Catalunya Juvenil. En el torneig hi van participar  els millors classificats del rànquing provincial després 
de les cinc proves celebrades durant l’any al CT Andrés Gimeno, a la Emilio Sánchez Academy, al 
Cercle Sabadellès, al RC De Polo i al Set Ball. 

BENJAMÍ FEMENÍ
Campiona: Anna Serafimovitch (CE Emilio 
Sánchez)
Finalista: Chloe Bru (CT Barcino)

BENJAMÍ MASCULÍ
Campió: Víctor Pla (CE Laietà)
Finalista: Roger Bernal (CT Mataró)

ALEVÍ FEMENÍ: 
Campiona: Olívia Graupera 
Finalista: Cloe Anglada (CT Els Gorchs)

ALEVÍ MASCULÍ: 
Campió: Teo Casadesus (CT Barcino)
Finalista: Matthew Popa 

INFANTIL FEMENÍ: 
Campiona: Ona Escaler (CT Barcino)
Finalista: Queralt López (CTP Can Juli)

INFANTIL MASCULÍ: 
Campió: Marc Puig (CT Cabrils)
Finalista: Ricard Lázaro (CT Mataró)

CADET FEMENÍ: 
Campiona: Xiaolu Wang (CE Hispano 
Francés)
Finalista: Satina Tamulynas 

CADET MASCULÍ: 
Campió: Robert Watzka (CE Genera)
Finalista: Roger Ubals (CT Vic)

JÚNIOR FEMENÍ: 
Campiona: Laia Berné (CT Vic)
Finalista: Maria Palacios (CT Mataró)

JÚNIOR MASCULÍ: 
Campió: Pablo Pizarro (RCTB-1899)
Finalista: Erik Rosa (CE Laietà)

QUADRE D’HONOR MÀSTER PROVINCIAL DE BARCELONA

Notícies Provincials Barcelona







CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA  
DE TENNIS PLATJA
Els passats 5, 6, 13 i 20 de març es va celebrar 
el Campionat de Catalunya de Tennis Platja 
al CTM Vall d’Hebron. Enguany va tenir un 
enorme èxit de participació, amb més de 150 
parelles inscrites. 

El campionat es va iniciar el dissabte 5 de 
març amb la celebració de l’absolut dobles 
mixt, el júnior dobles masculí i el júnior 
dobles femení. En l’absolut dobles mixt, Tània 
Gonzalez i Gerard Rodriguez, els tercers 
caps de sèrie, es van proclamar campions 
en imposar-se a la final a Alex Moya i Mireia 
Rebull per 5/7 6/4 10/4. En el júnior dobles 
masculí, que es va disputar en format de 
lligueta, els campions van ser Teo Baldrich i 
Adrià Martinez després de guanyar els quatre 
partits que van disputar. Pol Bistue i Gerard 
Vila van quedar subcampions en només 
perdre un partit contra Baldrich i Martinez. Per 
últim, en el júnior dobles femení, també en 
format de lliga, les guanyadores van ser Ana 
Romero i Natalia Gomez després de superar 
amb solvència a totes les seves rivals. Claudia 
Casas i Daniela Llagostera van quedar 
segones. 

El diumenge 6 de març es va disputar el sènior 
+40 dobles masculí, sènior +40 dobles 
femení i l’absolut individual masculí. En el 
primer d’ells, Julio Villalobos i Alex Albors, 
els número u del quadre, es van proclamar 
campions en superar a la final a Marcos 
Rastrilla i Eloi Rius per 4/6 6/4 10/6. En el 
sènior +40 dobles femení, Alejandra Porteiro 
i Estefania Simón van ser les guanyadores 
en imposar-se a la final a les primeres caps 
de sèrie, Agata Birn i Paola Gnasso per 6/1 
6/1. Sergi Ventura Roig va ser el campió de 
l’absolut individual masculí en guanyar a la 
final a Charles Blais per 4/1 4/1. Abans, en 
semifinals, s’havia imposat a Isaac Gimenez 
per 4/1 4/2. 

El diumenge 13 de març es va celebrar 
l’absolut dobles masculí i el sènior +30 
dobles femení. En la primera prova, Santi 
Puente i Gerard Rodriguez van haver de patir 
per emportar-se el títol. Després d’un partit 
molt igualat, es van desfer de Pol Filella i 
Gerard Torres per un ajustat 6/7 6/2 10/8. 
En el sènior +30 dobles femení, la victòria 
va ser per Alejandra Porteiro i Alba Gamell 
després de superar a Laura Juan i Estefania 
Simón per 6/2 6/1. En semifinals, les número 
u del quadre, van imposar-se a Roser Mas i 
Helena Velasco per un ajustat 7/6 6/4. 

El 20 de març, l’últim dia de torneig, es 
van disputar el sènior +30 dobles masculí, 
l’absolut dobles femení i el sènior +50 dobles 
masculí. En la primera, Jordi Rodriguez 
i Gerard Rodriguez van fer un torneig 
impecable, superant amb molta solvència a 
tots els seus rivals. En la final van imposar-se 
a Eduard Infantes i Marcos Rastrilla per 6/0 



6/2. Una mica més complicat ho van tenir 
Eva Fernández i Ariadna Costa per emportar-
se el títol de l’absolut dobles femení. En 
l’últim partit, van guanyar a Tània González i 
Ganesha Díaz per 6/4 7/5. En el sènior +50 
masculi, Carles Fontanals i Francisco Javier 
Baquero van proclamar-se campions després 
de guanyar tres partits que es van decidir al 
súper tie-break. En la final, van imposar-se 
a Marc Segues i Isaac Gimenez per 4/6 7/5 
10/4. 

ÈXIT DELS REPRESENTANTS DEL TENNIS PLATJA 
CATALÀ AL CAMPIONAT EUROPEU
Els catalans Ariadna Costa, Eva Fernández i 
Gerard Rodríguez, amb Carles Vicens com 
a capità, van aconseguir la medalla de 
bronze amb l’equip espanyol de tennis platja 
a l’European Beach Tennis Championship, 
celebrat a l’illa grega de Creta a inicis 
d’octubre. 

A més, Eva Fernández també va ser bronze 
en el Campionat Europeu Absolut fent parella 
amb la murciana Sabrina López. En la lluita 
pel tercer i quart lloc, van superar a Omayra 
Farías i la barcelonina Ariadna Costa per 6/2 
1/6 10/6.

En els dobles mixt, Eva Fernández amb Antomi 
Ramos, i Gerard Rodríguez amb Sabrina 
López, van arribar fins als quarts de final.
A més, també cal destacar la medalla de 
bronze de la catalana Claudia Casas en 
l’Europeu Sub-14.



ÈXIT DEL TENNIS PLATJA CATALÀ AL CAMPIONAT 
D’ESPANYA
Vera (Almeria) va acollir la 20a edició dels 
Campionats d’Espanya de Tennis Platja 
2022. El torneig, organitzat pel Indalo Beach 
Tennis Club, es va celebrar del 28 d’abril a 
l’1 de maig amb una participació rècord de 
310 jugadors procedents de tot l’estat. El 
Tennis Platja Català hi va estar ben present 
amb una nodrida representació i amb molt 
bons resultats en la majoria de les categories 
disputades.

La primera que cal destacar és la victòria en 
el quadre femení, d’Eva Fernández i Ariadna 
Costa. La parella del Beach Tennis Barcelona, 
principals favorites al títol, es van proclamar 
campiones d’Espanya en guanyar a la final 
Farías / Ruiz per 6/2 7/5. Aquest va ser el  
cinquè títol per la ripolletenca Eva Fernández 
i primer per la terrassenca Ariadna Costa. 
Destacar també la tercera posició de Ganesha 
Díaz (BT Prat) fent parella amb la canària 
Daniela Rodríguez.

En la categoria absolut masculí, la parella del 
CEP Barcelona, Àlex Albors i Santi Puente es 
van quedar a les portes del triomf al perdre 
a la final contra López/ Tejada, els número u 
del quadre, per 6/3 6/2. Destacar també a la 
parella del BT Prat, Pol Filella  i Gerard Torres, 
que van obtenir una meritòria tercera posició.

En categories juvenils, títol S14 per Clàudia 
Casas (CEP Barcelona 2020) i per Ana Romero 
(BT Barcelona) en categoria S18. Casas, que 
va disputar el torneig fent parella amb la 
canària Santana,  va quedar campiona en 
imposar-se amb solvència a totes les seves 
rivals.

Per la seva banda, Romero, fent parella amb 
Rodríguez, va guanyar la final amb un ajustat 
3/6 6/4 10/5.

Finalment, en el +50 masculí, també hi va 
haver campió català amb Júlio Villalobos, 
que fent parella amb Murueta, es van imposar 
en la final als quarts caps de sèrie Martínez/
Martínez amb un partit molt disputat fins al 
final 6/7(8) 6/3 10/6.



CATALUNYA REVALIDA EL TÍTOL DEL CAMPIONAT 
D’ESPANYA DE TENNIS PLATJA PER CCAA

La selecció catalana va revalidar el títol del 
Campionat d’Espanya Mapfre de Tennis 
Platja per equips de Comunitats Autònomes, 
celebrat a Benidorm del 24 al 26 de juny,  i 
que enguany arribava a la segona edició. 
Com en l’any anterior, es van proclamar 
campions després de superar a Canàries per 
3 a 0 a la final.

El torneig va comptar amb la participació de 
12 equips representants de deu comunitats 
autònomes. Catalunya va participar amb dos 
equips. El campió tant de l’anterior edició com 
d’aquesta va ser Catalunya “A”, aquest cop, 
format per Ariadna Costa, Ganesha Díaz, 
Tania González, Ana Romero, Santi Puente, 
Sergi Ventura, Pol Filella, Victor Durán, Gerard 
Torres i Alejandra Porteiro.

L’equip “A” va demostrar durant tot el torneig 
el seu paper de favorit, i va superar a Galícia 
per 5 a 0 als quarts de final, a Melilla per 3 a 1 

en les semifinals, i en el partit decisiu tampoc 
va fallar davant Canàries. Ganesha Díaz i 
Tania González van aconseguir el primer punt 
de l’eliminatòria vencent a Patricia Álamo 
i Daniela Rodríguez per 6/0  7/6, mentre 
que Santi Puente i Sergi Ventura van superar 
a Álvaro García i Iván Delgado. El títol va 
quedar sentenciat amb el triomf de Pol Filella 
i Gerard Torres sobre Javier González i Diego 
Santana per 6/2  7/5.

Per la seva banda, Catalunya “B”, format 
per Alicia Roca, Júlia Llobet, Martina Llobet, 
Carlota Duran, Marc Filella, Gerard Vila, 
Pol Bistué, Guillem Casas, Ingrid Vila i Teo 
Baldrich, van quedar en onzena posició.



CELEBRAT EL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE TENNIS PLATJA PER EQUIPS DE CLUB  A 
TORREDEMBARRA

El Beach Tennis Torredembarra va acollir 
el 22 i 23 d’octubre una nova edició del 
Campionat de Catalunya de Tennis Platja per 
equips de club, una competició que reuneix 
un cop a l’any a equips representants de 
tots els clubs de tennis platja de Catalunya i 
en el que es disputen dues categories: OR i 
ARGENT. Enguany, van participar 19 equips 
representants de 7 clubs de tennis platja i més 
de 120 jugadors i jugadores.

En aquesta edició, el Beach Tennis Barcelona 
“A” es va proclamar campió de la categoria 
OR en superar a la final al CEP Barcelona 
2020. La medalla de bronze va ser pel Beach 
Tennis Barcelona “B”.

En la categoria ARGENT, el títol se’l va endur el 
Beach Tennis El Masnou “A” després d’imposar-
se al Beach Tennis Castelldefels  “A”. El bronze 
el va aconseguir el BT Castelldefels “B”.

Amb els resultats d’enguany, el Beach Tennis 
El Masnou “A” i el Beach Tennis Castelldefels 
“A” han pujat a la categoria OR, mentre que 
el Beach Tennis Prat “B” i el Beach Tennis 
Badalona han baixat a la categoria ARGENT.



CELEBRAT EL SAND SERIES BARCELONA,  
EL TORNEIG ITF DE MAJOR CATEGORIA DEL MÓN
Barcelona va ser la seu, del 25 al 29 de maig, 
d’una de les grans cites del circuit mundial de 
tennis platja del Beach Tennis World Tour de la 
ITF (International Tennis Federation), el Sand 
Series Barcelona 2022. El Club Beach Tennis 
Barcelona, la Federació Catalana de Tennis i 
institucions van unir esforços per acollir a les 
instal·lacions del CEM Vall d’Hebron  un Sand 
Series, considerats els Grand Slams del Tennis 
Platja.

Un any més, el Torneig Internacional Ciutat 
de Barcelona de Tennis Platja (TICB) va estar 
liderat pel Club Beach Tennis Barcelona que, 
en aquesta 14a edició, va sumar esforços 
amb la Federació Catalana de Tennis, que 
va voler impulsar la seva ferma aposta pel 
tennis platja sent part del projecte. D’aquesta 
manera, el 2022 el TICB de Tennis Platja va 
fer un salt important al convertir-se en un Sand 
Series i passar a tenir una dotació econòmica 



de 35.000$ en premis, el que el va convertir en 
un dels més importants del món i va garantir 
la presència dels millors jugadors i jugadores 
del rànquing mundial. De fet, va comptar amb 
la participació del top-10 del rànquing mundial 
tant masculí com femení. 

El torneig, que va reafirmar la projecció de 
Barcelona i Catalunya com a seus de grans 
esdeveniments internacionals i, especialment, 
d’esports de sorra, va acollir prop de 250 
jugadors i jugadores de 15 nacionalitats 
diferents. Alhora també va permetre que  
esportistes del tennis platja català poguessín 
prendre part en un dels tornejos més importants 
del panorama internacional. És per això, que 
el Centre Municipal del Tennis Vall Hebron es 
va dotar d’una gran infraestructura per acollir 
les diverses proves de la competició: dobles 
femenins, dobles masculins, mixta, Under-18 i 
Open Nacional. 

El dissabte 28 es varen jugar les grans finals 
de la competició, les categories ITF de dobles 
masculí i femení. En el quadre masculí, Antomi 
Ramos i Michelle Cappelletti, els segons caps 
de sèries del campionat, van derrotar a la final 
als brasilers Allan Oliveira i Thales Santos, 
números onze i catorze del rànquing mundial 
respectivament, per 7/5 6/2. En la categoria 
femenina, les número u del món, Giulia Gasparri 
i Ninny Valentini, van complir amb els pronòstics 
i es van imposar a la final a Flaminia Daina (6) 
i Rafaella Miller (3), les segones favorites, per 
6/2 6/1. 

El diumenge 29 va ser el torn per la categoria 
ITF mixta, ITF Under-18 i l’Open Nacional. En 
la mixta, Álvaro García i Daniela Rodríguez 
van aconseguir el títol després de derrotar a 
l’espanyola Ganesha Diaz i el francès Charles 
Blais en el decisiu súper tie-break (6/1 4/6 10/2). 
En el júnior, Ivan Delgado i Álvaro Garcia van 
derrotar a Alejandro Alcalá i Valentin Volpe per 

6/4 6/2. En el nacional femení, Mireia Rebull i 
Ana Salas es van imposar a la final a Martina 
Llobet i Júlia Llobet per 6/3 6/1. Per últim, en 
el masculí, Samuel Bosch i Xavier Bosch van 
proclamar-se campions després de derrotar a 
Martí Grau i Eduard Batlles per un ajustat 7/5 
4/6 10/3. 

La valoració del torneig va ser molt positiva tant 
pels jugadors com pel públic assistent. Aquest 
torneig, una de les cinc cites més importants 
del circuit mundial de tennis platja del Beach 
Tennis World Tour de la ITF, va ser retransmès en 
directe per Esport Plus TV. 

L’Organització del Sand Series Barcelona va ser 
possible gràcies a l’aliança del Club barceloní 
i la Federació amb l’Ajuntament de Barcelona, 
la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física de la Generalitat de Catalunya, la Real 
Federació Española de Tenis, així com els 
patrocinadors del torneig.
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CONFIDENCE WINS.
GET MORE CONFIDENT IN YOUR GAME WITH BOOM, THE INCREDIBLE ALL-NEW RACQUET 
FROM HEAD. WITH INNOVATIVE HEAD AUXETIC TECHNOLOGY, IT ACTIVELY RESPONDS,  

GIVING REAL-TIME, SUPER-ACCURATE FEEDBACK. BOOM - YOU’VE GOT THIS
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