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El manresà Albert Codina,
guanyador júnior del Tous
 La vintena edició de l’obert va tenir rècord de participants, amb més de

mig miler, i una presència destacada de tennistes locals a les finals
JORDI ALAVEDRA

TENNIS

Isel Martínez, del CT Manresa,
va evitar la remuntada de la
bagenca Helena Martínez
a la final júnior femenina

REDACCIÓ | MANRESA

El Torneig Tous va cloure la seva
vintena edició amb rècord de participants, un total de  tennistes
d’arreu de Catalunya, i amb jugadors bagencs a les grans finals. En
la categoria júnior, la més gran, Albert Codina va ser campió i Helena Martínez finalista en perdre
amb Isel Martínez (també del CT
Manresa), així com també Laia
Prat, subcampiona infantil.
Organitzat pel club manresà,
el Tous és un torneig per a noies i
nois de les categories compreses
entre benjamí i júnior que ha assolit prestigi en el calendari català. En aquesta edició, també va
destacar l’augment del nombre
de tennistes en el quadre femení.
Després d’un mes i mig de torneig,
les vint finals del torneig van tenir
lloc en una sola jornada, una matinal intensa en què els joves tennistes van oferir un nivell de joc excel·lent.
Albert Codina va proclamarse campió després de superar una
disputada final contra Jordi Casanovas (Club Cercle Sabadellès)

En infantil, Laia Prat va oferir
un pols molt intens pel títol,
però no va superar la rival
després de tres hores de joc

Albert Codina, del CT Manresa

per - i -. La clau de la final va
ser el potent joc de fons del bagenc,
tot i el trencament de servei que li
va provocar. El bagenc va arribar a
la final després de guanyar Genís
Camps (CT Montbuny) per - i  a la primera ronda; l’andorrà
Damià Gelabert per un doble -

a la segona fase; en semifinals, va
vèncer el seu company de club Gabriel Polo per - i -.
La bagenca Helena Martínez
va superar la també jugadora del
CT Manresa Isel Martínez, després
de tres sets (-, - i -). La manresana va protagonitzar una remuntada espectacular en el tercer
set, amb un - en contra, que no
va poder, però, culminar la reacció.
En categoria infantil femení,
Laia Prat va protagonitzar amb
Maria Miras (CT Barcino) una final molt emocionant, en un partit que va durar més de  hores i en
el qual totes dues tennistes van oferir actuacions molt sòlides. Al final, però, a Prat se li va escapar el
duel (-, - i -).

Marc Vargas es corona
campió de Catalunya
de segona categoria
 El júnior bagenc va

superar Isaac Tortades, de
31 anys, a la gran final del
torneig disputat a Vic
TENNIS
REDACCIÓ | MANRESA

Marc Lluís Vargas, del CT Manresa, es va proclamar campió de
Catalunya de Segona Categoria
després de superar a la final el jugador del club amfitrió, el CT Vic,
Isaac Tortades, en tres sets (-,  i -). L’actual campió de Catalunya júnior va saber esgrimir el
seu talent per superar un veterà rival de  anys.
Per accedir a la final, Vargas, que
partia com a segon favorit, va derrotar el company de club Roger Ordeig, vuitè cap de sèrie (-, - i
-) i, per la seva banda, Tortades
va superar el màxim favorit, Marc
Garcia, del CT Sabadell (-() i ). Vargas, que fa dos mesos es va
proclamar campió de Catalunya
júnior, es consolida com un dels
millors jugadors de la categoria.
En el quadre femení, el desenllaç va ser al revés, Mariona Gallifa (CT Sabadell), de  anys, es va
imposar a la jove Aina Hernández

Marc Vargas, del CT Manresa

(RCT Barcelona-), de , amb
un triomf de - i -. La campiona va derrotar en semifinals Claudia Herrero (RCT Barcelona) per -() i -() i Aina Hernández va deixar fora de competició la seva germana bessona,
Laia, per -, - i -.
Vargas disputa aquesta setmana el campionat estatal júnior,
que té lloc al club de Campo Villa
de Madrid, amb clares aspiracions a la victòria.
ARXIU PARTICULAR

El Torneig Yamaha en categoria or
ja té els seus primers triomfadors
 La primera edició del

ARXIU PARTICULAR

CT MANRESA

trofeu va reunir a les pistes
manresanes les millors
parelles del rànquing català
Martínez (segona per la dreta) amb les companyes de selecció

Verònica Martínez
revalida el cinquè títol
estatal amb la selecció

PÀDEL
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La primera edició del Torneig Or
Yamaha Copa de Sant Fruitós va
tenir unes finals amb les millors
parelles catalanes de pàdel, així
com una bona participació de públic. El torneig, que s’inscriu en el
circuit català, va durar tota la setmana amb els partits decisius diumenge a les pistes del club organitzador, el CT Manresa.
En categoria femenina, la parella número  del torneig, formada
per Eva Gayoso i Lucia Sainz, va
proclamar-se campiona del torneig. Després de vèncer en el partit de semifinal la parella favorita,
Mariona Corrales i Núria Rivas, les
guanyadores van superar les número  de la competició, Sonia Alves i Eli Duran, amb un còmode
triomf per - i -. En categoria
masculina, els número , Enric
Santmartí i Adrian Biglieri, van
imposar-se a la parella número 
del torneig, Eduard Bainad i Gerard Company, amb una victòria
ajustada per - i -.

Lucía Sanz, Eva Gayoso, Sonia Alves i Eli Duran (d’esquerra a dreta)
CT MANRESA

Adrian Biglieri i Enric Santmartí, amb Eduard Bainad i Gerard Company

PETANCA
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La selecció catalana femenina,
amb l’artesenca Verònica Martínez
(CP Navarcles), va revalidar per
cinquena vegada consecutiva el títol estatal, a la Lliga de Comunitats
que engany va tenir lloc a Lloret de
Mar. També va aixecar el títol de la
màxima categoria estatal, la Divisió d’Honor, la selecció juvenil,
amb Èric Heredia i Sergi Valverde,
tots dos del CP Navarcles.
Just dues setmanes després després de proclamar-se campiona estatal individual a Valladolid, un títol que se li resistia, Martínez va obtenir el repòquer de títols amb la
selecció catalana. El combinat va
tancar la classificació amb un to-

tal de  punts en aquesta edició;
deu més que el madrileny, segon;
i divuit més que el valencià, tercer.
En la categoria juvenil, la competició va ser molt ajustada pel que
fa al primer lloc, però al final Catalunya es va imposar a València
amb  punts,  més. En tercer lloc,
però lluny, es va classifciar Castella-La Manxa, amb  punts. En
l’altra categoria, la masculina sènior, la selecció catalana es va haver de conformar amb el quart lloc.
Subcampions de Catalunya
Heredia, Valverde i Pau Lansque
van aconseguir el subcampionat
de Catalunya juvenil amb el CP
Navarcles i, també, van participar
en l’internacional de seleccions, a
les Franqueses del Vallès.

