
 

 

RESULTATS del TORNEIG de l’ESCOLA DE TENNIS de SANT 

LLORENÇ i de les festes d’estiu. Per Joan Bauçà Cortès 

 

 

Aquest mes de juny hem estat entrenant i també 

realitzant el torneig d’estiu de l’Escolade Tennis i de 

les festes de Sant Llorenç pels al·lots/es alevins i 

infantils. 

 

El torneig consisteix en fer tie-breaks, perquè no hi ha 

temps material per fer un partit complet. 

 

El grup infantil d’iniciació també ha competit, jugant 

les semifinals Serafí Lliteres amb Sergi López, guanyant Sergi en un partit 

molt disputat per 10/6 10/8. L’altra semifinal la guanyà Carme Vaquer a 

Marta Rosselló, 10/4 10/3. 

 

La final entre Sergi López i Carme Vaquer, la guanyà Sergi 10/8 10/5. 

Partit que tengué que lluitar i córrer molt. 

 

 

 
Carme Vaquer, Marta Rosselló, Serafí Lliteres i Sergi López. 

 

 

 

 



 

En el torneig aleví-infantil, hi ha hagut alguns partits molts interessants i 

ajustats, com va ser el d’en Xavier Santandreu amb Vicenç Pérez, molt 

disputat, però que acabà guanyant Vicenç 8/6 9/7, per 4 dobles faltes 

seguides d’en Xavier. 

 

N’Estefanía González va perdre en primera ronda contra Antònia 

Santandreu 7/27/5. 

 

Joan Llinàs, amb menys entrenaments que els altres, també va perdre amb 

Jaume Llull 7/3 7/0. 

 

Na Carme Nadal i Laura Puigròs, feren un partidàs. Na Laura va guanyar el 

primer tie-break 7/2. En el segon, va tenir pilotes per guanyar el partit, però 

no les va aprofitar i Carme remuntà i guanyà 9/7. El tercer i definitiu tie-

break, va ser al revés, na Carme tenia pilotes per guanyar el partit i va ser 

na Laura la qui va remuntà i finalment per 13/11, guanyà el partit. 

 

En semifinals, n’Antònia Santandreu començava guanyant el primer tie-

break a Jaume Llull 7/2. Jaume es va calmar i va remuntar, guanyant el 

partit 2/7 7/5 7/3. 

 

L’altra semifinal entre Laura Puigròs i Vicenç Pérez va ser un altra 

partidàs, molt disputat, encara que el marcador no ho sembli, guanyant 

Vicenç 7/4 7/3. 

 

Sota un sol que cremava el ... a les llebres i una gran calor (les gomes de les 

sabatilles quedaven aferrades a la pista –crec que he exagerat un poc-), 

bastant de públic, entre familiars i amics, Jaume Llull i Vicenç Pérez 

repetien la final de l’any passat. 

 

Jaume va guanyar el primer tie-break 7/3. Massa fàcil, pels errors (degut 

als nervis?) d’en Vicenç. En el segon, Vicenç es va espavilar i també ho 

guanyà 7/3. Jaume va cometre algunes dobles faltes (regals als contrari). 

 

En el tercer i definitiu tie-break, Vicenç anava guanyant. Va tenir pilotes de 

partit, però Jaume ho acabà guanyant 8/6. 

 

El públic assistent va aplaudir als jugadors, pel bon espectacle que donaren 

i comportament que tengueren durant tot el partit. 

 

Felicitacions per a tots els participants, que reberen diplomes i es 

refrescaren amb gelats. 



 

Els trofeus pels guanyadors i finalistes, es donaran juntament amb els 

guanyadores del torneig de les festes d’agost. 

 

 
Joan Llinàs i Vicenç Pérez 

 

 

 

 
Laura Puigròs i Xavier Santandreu. Darrera, mirant, Jaume Llull i Antònia Santandreu. 

 

 



 
Jaume Llull, preparat per pegar de dreta (mirant la pilota). Carme Nadal, esperant el seu torn. 

 

 

 

 

 
Antònia Santandreu pegant de dreta i Carme Nadal. 

 

 

 



  
Drets darrera: Miquel i Joan Bauçà (entrenadors) 

Drets segona fila: Joan Llinàs, Xavier Santandreu i Vicenç Pérez. 

Agenollades: Carme Nadal, Laura Puigròs, Antònia Santandreu i Jaume Llull. 

 

 

 

 

 
Drets darrera: Joan i Miquel Bauçà (entrenadors) 

Drets segona fila: Carme Nadal, Laura Puigròs, Antònia Santandreu i Jaume Llull. 

Agenollats: Joan Llinàs, Xavier Santandreu i Vicenç Pérez. 


