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El CT Vilatorrada va distingir els seus
campions en el dinar de final d’any

El CT Vilatorrada va celebrar
diumenge el tradicional dinar de
final de temporada en el qual es va
fer lliurament dels premis corres-
ponents als primers classificats
dels torneigs que organitza el club
al llarg de l’any. A l’acte van assis-
tir uns  comensals i també es va
fer entrega d’unes plaques d’ho-

menatge a Matias Giráldez i Ángel
Guerrero, expresident i exsecreta-
ri, respectivament, de mans de
Jordi Gesé (nou president) i Jordi
Graner (nou secretari), tenint en
compte que enguany hi ha hagut
canvi de junta directiva.

Pel que fa als jugadors de l’en-
titat guardonats, aquests són:  del
Torneig Tie Break, Gerardo Pa-
dial (r) i Carles Torras (n); del
Torneig Masters, Ruben Lladós

(r), Gerardo Padial (n) i Xavi Riu
(consolació); del Torneig Festa
Major absolut, Carles Torras (r) i
Gerardo Padial (n), del Torneig
Festa Major per a veterans, Rafa
Sánchez (r) i Ismael Paños (n);
del Torneig  Hores del CT Vila-
torrada, Gerardo Padial, Manel
Sánchez i Jesús Martínez (rs);
del Torneig de Dobles, Ruben Lla-
dós i Andy Jiménez (rs) i Rafael
Sánchez i Gerardo Padial (ns).

TENNIS

REDACCIÓ | IMANRESA

ARXIU PARTICULAR

La tennista del CT Manresa Magda Aubets, i com a component de l’equip de
la Federació Catalana de Tennis, va aconseguir arribar a les semifinals del
Torneig Nacional Màster Tahoe celebrat a Mallorca. Aubets, després de superar
dues rondes, va caure per 7-5, 1-6 i 1-6 amb Ana Roman, de Castella la Manxa.
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Magda Aubets, semifinalista a Mallorca

ARXIU PARTICULAR

Els jugadors del CT Manresa el
cadet Gabriel Polo i el benjamí Pol
Botifoll (foto) van ser brillants
finalistes del Torneig del Terrassa
Hockey, puntuable per al circuit
català. A les respectives finals, Polo
va perdre amb l’egarenc Enric
Canaleta per 2-6, 7-6 i 7-6, i Botifoll
va caure per 2-6, 7-6 i 7-6,  després
de derrotar diversos caps de sèrie en
les rondes prèvies. Per la seva part,
en la categoria aleví femenina,
Mireia Polo va ser semifinalista.
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ARXIU PARTICULAR

Els joves del planter de l’Esquaix Igualada Joan Arnau Pallejà i Bernat Jaume han estat seleccionats per la Federació
Espanyola per participar en les jornades de tecnificació que tindran lloc els dies 18, 19 i 20 de desembre a Valls. Tots
dos igualadins han estat escollits d’entre un grup de 40 nens de tot Catalunya, en els quals també hi havia altres
igualadins, com Santi Flores, Joel Jaume, Mònica Òdena, Mireia i Alba Graell i Joan i Jordi Martí.
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Joan Arnau i Bernat Jaume, a les jornades de tecnificació estatals d’esquaix

Botifoll i Polo van ser
finalistes al Torneig 
del Terrassa Hockey


