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Aquest diumenge s’ha jugat el segon Grand Slam de la temporada, que serveix 
per pujar d’estrelles en les categories 2, 3 i 4 estrelles. A més d’un els nervis 
els va jugar alguna mala passada, i és que la igualtat fa que pujar sigui força 
complicat. 
 
A 4 estrelles va guanyar Ramon Campos (entrava dins de les travesses) i el va 
acompanyar l’Enric Vilà, que va haver de suar de valent des del primer 
encontre davant un Cristòbal Navarrete molt combatiu i que vademostrar un 
gran nivell, quedant finalment quart. A les portes de la cinquena estrella es va 
quedat el jove Enric Gual, una mica decebut perquè ho va tenir molt a prop. 
 
A tres estrelles per pujar a quatre varen pujar Antonio Gonzalez i Antonio 
Villanueva (primer i segon respectivament), demostrant que les dues primeres 
posicions del rànquing que havien assolit eren molt merescudes. 
Per les altres dues places per la quarta estrella hi havia molts “novios”, 
finalment en Sergio Fernandez Cañizares i el Francesc Bascu varen ser els 
“afortunats”. En Sergio va superar la primera fase per un sol punt, ja que en un 
triple empat, el seu coeficient va ser de 0,985 i el de Vicenç Mateu de 0,974, ja 
que a sets, també havien quedat empatats (amb Antonio Villanueva). 
Un cop més s’ha demostrat que cada punt és un tresor i l’11 a 0 del darrer set 
amb l’Antonio, al Sergi va estar a punt de costar-li molt car! 
Francesc Bascu va haver de lluitar aferrissadament  la darrera plaça amb 
Josep Granell i Antoni Garrick, on en un triiple empat, va quedar primer per 
coeficient de jocs. 
 
En dues estrelles, noves incorporacions de la temporada han assolit la tercera 
estrella com Jesús Sanchez i German Panades, acompanyant al guanyador, 
Vicenç Jordi Rovira. Xavier Guillamon en tercer lloc, Juan Manuel Pastrana en 
cinquè i Lluís Iglesias en sisè lloc han estat els mereixedors de la nova 
categoria. 
A portes es va quedar Fernando Vázquez, Alex Pérez i Manel Fontané, que li 
va tocar un grup molt fort a la primera fase i ja no va tenir opcions de pujar. 
Segur que el proper Grand Slam en Manel es guanya la tercera estrella!!! 
 
L’organització ha decidit atorgar la tercera estrella també a Sergio del Ministro i 
la cinquena a Antonio Carmona. 
 

Moltes felicitats al tots!!! 


