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1. Perfil de l’entitat. Entitat d’alt nivell competitiu i de vocació social, 

promocional i formativa  

 

El Club Tennis Taula Els Amics Terrassa és una entitat dedicada a la competició, 

l’aprenentatge i el foment del tennis taula des del 2001. 

 

És un club jurídicament autònom registrat al Consell Català de l’Esport (núm. 

16.876). És l’únic club de tennis taula de Terrassa. Té 100 persones sòcies a 

data de novembre de 2018. 

 

El club fou fundat per palistes experimentats que havien estat jugadors, 

entrenadors i directius de la desapareguda secció de tennis taula de l’Epic-

Casino del Comerç, entitat que havia estat referent en el tennis taula de 

competició a Espanya durant les dècades dels vuitanta i noranta, essent el 

fundador de la mateixa, l’Antoni Bros, una persona de què pren nom un carrer 

de Terrassa.  

 

Des de l’any 2010 compta amb una Escola de Tennis Taula. A banda de les 

100 persones sòcies, mensualment, amb les seves activitats formatives i 

promoció, dóna servei directe a unes 200 persones. A novembre de 2018 té 

88 persones jugadores federades. 

 

La Junta directiva està integrada per professionals de prestigi especialitzats en 

camps associats a l’àmbit social, educatiu i socioesportiu i, així mateix, per antics 

jugadors i entrenadors militants de les màximes categories estatals de tennis de 

taula. 
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El club es basa en sis principis que defineixen el seu model d’entitat esportiva 

de tennis taula. 

 

1. El club vol promocionar i enfortir l’olímpic i centenari esport del tennis taula en 

la dimensió competitiva i d’alt rendiment. Aquest vessant competitiu l’ha dut a ser 

la pràctica esportiva que compta amb més llicències federades a nivell mundial, 

i ser un esport d’alta complexitat i reconeixement internacional, gràcies a integrar 

en la seva màxima expressió els components tàctics, tècnics i físics de l’esport 

de competició.  

 

2. El club vol reivindicar i potenciar també el vessant lúdic i més popular del tennis 

taula, conegut per gairebé tothom com a ping pong. El club s’enorgulleix del fet 

que sigui una modalitat esportiva especialment apte i sense barreres d’entrada 

per a persones de diferent edat, condicions psíquiques i físiques, gènere, ètnia, 

classe i estatus social i que es pugui gaudir sense necessitat d’experiència i 

coneixement expert. 

 

3. L’entitat es vol dedicar prioritàriament a les vessants formatives i promocionals 

i a ajudar i, si és necessari, liderar a articular tot els tennis taula que es practica 

a la ciutat de Terrassa. 

 

4. El club entén l’esport com a activitat sobretot dirigida a tenir una vida sana i 

equilibrada i una societat més fraternal i justa. 

 

5. El club promou el valor educatiu de la competició en la mesura que és una 

activitat per establir i superar reptes i que es desenvolupa sempre amb respecte 

i fair play amb els rivals, ja que els reptes de la competició estan condicionats 

per l’esforç i el talent de tots els esportistes i estan regits per una clares i 

inviolables regles del joc. 

 

6. La gestió del club es regeix per la responsabilitat social a escala interna i 

externa en la gestió directiva del club, establint així mecanismes de gestió 
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concrets i quotidians per a la transparència, la inclusió, la cohesió social i la 

sostenibilitat mediambiental. 

 

La seva seu és al carrer pantà 57, seu de la Societat Coral Els Amics, amb qui 

té un conveni d’adhesió. Els partits de competició els disputa al gimnàs de 

l’Institut Terrassa (Rambla d’Ègara, 335) i Investigador Blanxart (C/Cadis, s/n), 

centres educatius amb qui es relaciona amb un conveni de cessió de 

l’equipament.  

 

Els seus primers deu anys es dedicà a activitats essencialment competitives, 

tornant a situar a Terrassa a les categories d’elit del tennis taula espanyol i 

català. Des del 2008, el primer equip del club, després de 7 ascensos 

consecutius, milita a la primera estatal (tercera categoria). Obté el 2006 el títol 

de campions de Catalunya absoluts per comarques.  

 

Des de 2010 aposta clarament per la promoció i formació, amb resultats ja 

positius: es fan tornejos per aficionats un cop al mes amb 30 persones i l’escola 

ja compta amb 100 persones, 8 equips federats per categoria d’edats i sèniors, i 

s’obtenen ja resultats importants en les categories d’edats. 

 

El club ha estat distingit per la seva tasca com a millor club de tennis taula de la 

Província de Barcelona (2004) per part de la Federació Catalana de Tennis Taula 

i finalista com a millor equip (2008), club (2013) i dirigent esportiu (2014) a la Nit 

de l’Esportista de Terrassa. 

 

El club realitza les següents activitats: 

 

3.1. Competició 
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El club té una llarga experiència competitiva. En els darrers anys, el club ha jugat 

a Primera Divisió Espanyola (tercera categoria de l’estat) i Tercera Divisió 

Espanyola masculina. Amb la permanència aquesta temporada 2017-18, 

disputarà l’any vinent la seva onzena temporada seguida a la categoria de 

primera. A tercera s’hi accedeix amb el recent ascens de l’equip de juvenils del 

planter. 

 

La propera temporada 2018-19 també participarà a Primera Divisió Espanyola 

Femenina (tercera categoria de l’estat). Després de 25 anys sense equip 

sènior femení estatal, Terrassa torna a participar-hi.  

 

Durant el seu llarg recorregut, ha participat en gairebé totes les lligues 

federades per equips provincials, catalanes i estatals. 

 

El club juga a les següents categories i tornejos federats amb la participació de 

membres de la seva secció femenina i masculina, que comprèn palistes nens i 

nenes, joves i adults i adultes des del 5 anys fins els 80. El club pot detallar a 

partir de la base de dades de la federació noms i cognoms i edats de totes 

aquestes persones: 

- Zonal i finals estatals 

- Campionats d’Espanya de totes les edats 

- Campionats de Catalunya de totes les edats 

- Open Catalunya de totes les edats 

- Campionat de Catalunya de tennis taula adaptat 

- Promeses equips i individuals de Barcelona 

- Open Barcelona 

- Campionats de Barcelona 

- Lliga sènior estatal 
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- Lligà sènior catalana 

- Lligà sènior província de Barcelona 

- Lliga veterans província de Barcelona 

 

El club participa en el programa de la Federació catalana de tennis taula 

Generació TT, dirigit a la detecció i competició de palistes de nens i nenes 

d’edats pre-benjamins (entre els 5 i els 8 anys). Compten 20 jugadors en aquest 

projecte.  

 

Dels seus èxits competitius, cal destacar l’ascens el 2008 a primera divisió 

espanyola i la permanència en aquesta categoria durant els darrers anys, el títol 

de campions de Catalunya per Comarques per equips (2005) i la menció de 

millor club de la Província de Barcelona (2004) per part de la Federació 

Catalana de Tennis Taula. Durant aquest període, el club ha aconseguit més 

d’una desena campionats i una vintena d’ascensos oficials i diverses mencions 

federatives. 

 

El club va obtenir la distinció de Finalista al Millor Equip de la Nit de 

l’Esportista de Terrassa en la seva edició de 2008. 

 

3.2. Formació 

 

Des de l’any 2010 el club té una escola oberta a tothom que tingui ganes 

d’aprendre a jugar tennis taula. Hi participen persones de totes les edats, sexe i 

diferents nivells. Tenim jugadors des dels 4 als 84 anys. 

L’escola es troba a les instal·lacions de la seva seu del carrer Pantà número 57, 

a l’INS Blanxart i a l’INS Terrassa. 
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3.3. Promoció 

 

El club pretén difondre i facilitar la pràctica del tennis taula. 

 

L’entitat promociona el tennis taula a les escoles i per al conjunt de la ciutat 

organitzant tornejos i activitats per a tothom. 

 

Col·labora així amb el  Consell Esportiu Escolar del Vallès Occidental – 

Terrassa en els jocs esportius escolars coorganitzant les competicions de 

primària i secundària. Participa, així mateix, en activitats de formació del Consell 

i fa partícips en els entrenaments ordinaris de l’escola als responsables 

d’Educació Física de diferents centres educatius de la ciutat.  

 

Així mateix, participa en activitats socioculturals i comercials diverses, com són 

ara la Festa Major, la Fira Modernista, campionats de centres / casals cívics 

o exhibicions a parcs d’oci. 

 

Forma part del projecte Ping pong per tothom de la Federació Catalana de 

Tennis de Taula. La iniciativa promou la competició no federada per a qualsevol 

persona que vulgui iniciar-se en el nostre esport, havent-hi diferents modalitats 

regulars i puntuals de tornejos que se celebren en diferents clubs de tot el país 

durant tot l’any. 

 

Organitza l’Open Terrassa, el qual compta amb la presència de jugadors 

federats, no federats i escolars de totes les edats. 
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El Club està present amb assiduïtat als mitjans de comunicació local. 
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2. Història de l’entitat i del tennis de taula terrassenc. El club de l’esport 

històric terrassenc del tennis taula i amb vocació de fer efectiu el seu 

potencial d’esport apte per a tothom 

 

2.1. Club tennis taula Els Amics Terrassa: fundat el 2001, únic club de la 

ciutat d’un esport centenari, olímpic, mundialment punter i obert a tothom.  

 

El club és l’únic club de tennis taula de la ciutat.  

 

El Tennis de taula és un esport mundial punter i amb molta història i projecció a 

la ciutat de Terrassa.  

A Xina, principal potència mundial en l’actualitat, és l’esport amb més practicants: 

300 milions de persones.  

Segons L’Institut Català d’Estadística (2015), el tennis taula és el número 37 en 

llicències federades a Catalunya, amb 3.223 llicències, superant esports com 

futbol americà, piragüisme, esgrima, boxa, billar, korfbal, bàdminton, halterofília, 

lluita, automobilisme, espeleologia o tir amb arc. L’hoquei, en totes les seves 

modalitats, té 6.645 a Catalunya; Gimnàstica, 6.900; Handbol, 10.000.   

Segons les darreres enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques 

d’hàbits esportius, es pot inferir que a Terrassa poden haver-hi 600 persones 

interessades en practicar tennis taula de manera habitual. 

Com exposa el president del club, Francesc Gibert, al Diari Malarassa en una 

recent entrevista:” Es tracta d'un esport molt complet, ja que permet 

desenvolupar aspectes físics, tècnics i tàctics fins a un altíssim nivell. Un estudi 

de la NASA va arribar a la conclusió que era el segon esport més complert i 

complex en competició, després de la natació. Vladimir Samsonov, un dels 

jugadors més guardonats de la història, va dir que jugar una partida de tennis de 

taula equival a jugar una partida d'escacs mentre es fa una cursa de 100 metres, 

però també és veritat que d'entrada ofereix molt poques barreres: qualsevol 

persona amb unes condicions físiques normals s'ho pot passar molt bé jugant-
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hi, és assequible des del punt de vista econòmic i accessible perquè per jugar 

només calen dues persones i no cal disposar de grans espais.” 

 

D’acord amb aquesta entrevista al President Gibert, “El club vol reivindicar i 

potenciar també el vessant lúdic i més popular del tennis taula, conegut per 

gairebé tothom com a ping pong, tenint en compte que la nostra és una modalitat 

esportiva especialment apta i sense barreres d’entrada per a persones de 

diferent edat, condicions psíquiques i físiques, gènere, ètnia, classe i estatus 

social i que es pugui gaudir sense necessitat d’experiència ni coneixement 

expert”. 

 

De manera més sistemàtica, el club es basa així en sis principis que defineixen 

el seu model d’entitat esportiva de tennis taula. 

 

1. El club vol promocionar i enfortir l’olímpic i centenari esport del tennis taula en 

la dimensió competitiva i d’alt rendiment. Aquest vessant competitiu l’ha dut a ser 

la pràctica esportiva que compta amb més llicències federades a nivell mundial, 

i ser un esport d’alta complexitat i reconeixement internacional, gràcies a integrar 

en la seva màxima expressió els components tàctics, tècnics i físics de l’esport 

de competició.  

 

2. El club vol reivindicar i potenciar també el vessant lúdic i més popular del tennis 

taula, conegut per gairebé tothom com a ping pong. El club s’enorgulleix del fet 

que sigui una modalitat esportiva especialment apte i sense barreres d’entrada 

per a persones de diferent edat, condicions psíquiques i físiques, gènere, ètnia, 

classe i estatus social i que es pugui gaudir sense necessitat d’experiència i 

coneixement expert. 

 

3. L’entitat es vol dedicar prioritàriament a les vessants formatives i promocionals 

i a ajudar i, si és necessari, liderar a articular tot els tennis taula que es practica 

a la ciutat de Terrassa. 
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4. El club entén l’esport com a activitat sobretot dirigida a tenir una vida sana i 

equilibrada i una societat més fraternal i justa. 

 

5. El club promou el valor educatiu de la competició en la mesura que és una 

activitat per establir i superar reptes i que es desenvolupa sempre amb respecte 

i fair play amb els rivals, ja que els reptes de la competició estan condicionats 

per l’esforç i el talent de tots els esportistes i estan regits per una clares i 

inviolables regles del joc. 

 

6. La gestió del club es regeix per la responsabilitat social a escala interna i 

externa en la gestió directiva del club, establint així mecanismes de gestió 

concrets i quotidians per a la transparència, la inclusió, la cohesió social i la 

sostenibilitat mediambiental. 

 

2.2. Tennis de taula. Esport històric centenari a la ciutat de Terrassa: 

evidència d’associacions esportives i tornejos el 1925 i afiliades a la 

Federació Catalana el 1949 

 

D’acord amb l’Historiador i professor Jordi Fernández Figueras, al seu blog sobre 

la història del tennis de taula a Terrassa, exposa la següent informació al seu 

primer post “Un cop d'ull a la història del tennis de taula a terrassa”: 

“La primera referència coneguda sobre la pràctica del tennis de taula a Terrassa 

és l'anunci de l'organització d'un doble enfrontament —que es va celebrar els 

diumenges 29 de novembre i 6 de desembre de 1925— entre els equips de 

«ping-pong» de l'Associació d'Estudiants Catòlics, agrupació integrada al Centre 

Social Catòlic [CSC], i el del Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria 

[CDCI]. 

La classificació individual del torneig va ser aquesta:  

1. V. Paloma (AEC) 

2. F. Codina (CADCI) 
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3. M. Puig (AEC) 

4. F. Surrallés (AEC) 

5. V. Fitó (AEC) 

6. S. Chevanel (CADCI) 

7. J. Escudé (CADCI) 

8. S. Indurain (CADCI) 

I el resultat per equips: 

AEC - 10 punts / CADCI - 4 punts 

No es té cap constància documental que abans de l'any 1925 es jugués a tennis 

de taula a Terrassa i en conseqüència tampoc se sap si, en cas de practicar-se 

durant el primer quart del segle XX, es feia en alguna entitat o en l'àmbit familiar 

d'algunes llars terrassenques, però es pot suposar que no es partia del no-res i 

que ja deuria haver alguns precedents d'iniciació en aquest esport. 

Durant els anys posteriors a 1925 es van mantenir els tornejos, celebrats a 

l'estatge del CDCI, als quals es van anar incorporant nous palistes; i als primers 

mesos de 1932 es va celebrar una important competició al Gran Casino a la qual, 

a més del habituals jugadors masculins, van participar vuit dones. Com a cloenda 

d'aquest esdeveniment es va organitzar una gran festa amb un repartiment de 

premis als millors classificats, un gran ball de societat i el preàmbul d'un 

enfrontament entre l'equip oficial de l'entitat i el del Centre Catòlic Recés 

Montserratí de Barcelona. 

El CSC va mantenir la promoció d'aquest esport amb l'organització d'un I 

Campionat Social de Tennis de Taula l'any 1932 i d'un II Campionat Social de 

Tennis de Taula, que se sap que va guanyar Lluís Puig i Casas, el 1934. 

En la immediata postguerra hi ha referències que tant en associacions civils ben 

arrelades a la ciutat com el CSC i el Centre Excursionista de Terrassa [CET], 

com a la delegació de l'ens governamental Obra Nacional Educación y Descanso 
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CNS [EyD], s'impulsava o es duia a terme la pràctica d'aquest esport, i que en el 

cas del CSC, les taules procedien de les llars de socis que en feien donació. 

L'any 1941 la delegació terrassenca d'EyD va organitzar una gran competició 

poliesportiva en dues jornades en què es van enfrontar equips locals amb altres 

de Sabadell. La representació del tennis de taula de la nostra ciutat estava 

formada per sis jugadors, quatre que jugaven els partits individuals i dos els 

dobles. 

El CET va celebrar, almenys des de l'any 1943, festivals, competicions socials i 

torneigs entre clubs de manera regular sense arribar mai, però, a tenir cap equip 

federat. L'any 1943, concretament, en un d'aquests festivals hi van participar 

Pere Pagès, campió d'Espanya, Jaume Capdevila, campió de Catalunya, i Carles 

Gil, antic campió de Catalunya; i el 1944 el campionat social del CET, jugat en 

format de lliga, va comptar amb la participació de 16 jugadors. 

Pel que sembla, Emili Massallé, que pertanyia al Club Rimas, va ser un dels 

jugadors més destacats d'aquell període, tant en les activitats organitzades per 

EyD com en els campionats i tornejos del CET. 

El CSC va organitzar el seu III Campionat Social de Tennis de Taula l'any 1944, 

una dècada després de la segona convocatòria. Van participar sis equips: dos 

del Frente de Juventudes, un de EyD, un de l’Aspirantat de Sant Pere i dos del 

mateix CSC.  

El naixement de l'Optimista Club [OC] el 1947 marca un moment important en 

l'arrelament i desenvolupament de la pràctica de tennis de taula a Terrassa, ja 

que va ser el primer club local del que se sap amb seguretat que es va inscriure 

a la Federació Catalana de Tennis de Taula l'any 1949, catorze anys després de 

ser creada.  

Un altre club destacat a la ciutat pel seu equip de palistes va ser la Colla Tabola 

[CT], fundada també l'any 1947 —que per imposició governativa va haver de 

canviar el seu nom pel d'Agrupació Vallparadís el 1953— i el segon club 

terrassenc a inscriure's a la Federació Catalana de Tennis de Taula, l'any 1951.  
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Alguns dels jugadors més rellevants de la dècada dels anys 50 i 60 van ser Antoni 

Bros i Bartomeu Sanahuja de l'OC i Esteve Sapès i Manel Aliaga de la CT. 

L'any 1956 totes dues entitats es van fusionar sota el nom d'Entitat Poliesportiva 

i Cultural [EPIC], acollint a més a membres d'altres entitats similars de trajectòria 

més breu i modesta com el Juvenil Club i la Colla Gramandi. 

Durant els anys d'existència de l'OP es van organitzar tres edicions del trofeu 

Casas i Riera, obert a equips de l'àmbit català, continuat pel trofeu Casas 

Lamolla, ja com a EPIC, que entre el 1965 i el 1984 va celebrar 20 edicions en 

algunes de les quals van arribar a participar fins a 50 equips. 

L'EPIC va assolir un lloc destacat entre els principals clubs catalans durant les 

dècades dels anys 70, 80 i 90 tant pels resultats dels seus equips com per la 

trajectòria individual d'alguns dels seus integrants, com Joan Pla (campió per 

equips i en dobles, i sots campió individual al Campionat d'Europa juvenil de l'any 

1976), Albert Regincós (campió d’Espanya juvenil l'any 1990, campió d'Espanya 

sub-21 el 1992 i campió absolut individual d'Espanya el 1992), Iván Barco 

(campió d’Espanya sub-21 en dobles l'any 1994 i campió de Catalunya en dobles 

mixtos el 1993), Mariona Bros (campiona absoluta d’Espanya en dobles femení 

i campiona absoluta d’Espanya en categoria juvenil l'any 1974), Carme Clapés 

(campiona absoluta d’Espanya en dobles femení l'any 1974), Núria Sapés 

(guanyadora de la Lliga i campiona d’Espanya i de Catalunya per equips l'any 

1987, subcampiona per equips els 1985 i 1986, subcampiona de Lliga per equips 

els 1985 i 1988, subcampiona d’Espanya individual els 1987 i 1989, i campiona 

catalana en dobles el 1986), Núria Badia (campiona d'Espanya i de Catalunya i 

guanyadora de la Lliga per equips els anys 1991, 1992 i 1994, i campiona 

d’Espanya el anys 1993 i 1994), Mònica Weisz (campiona per equips els anys 

1987, 1990 i 1991, campiona absoluta d'Espanya en dobles femení els anys 

1988, 1989, 1990, 1991, 1997 i 1998, i campiona absoluta individual d'Espanya 

el 1997) i Montserrat Weisz (campiona absoluta d'Espanya en dobles femení els 

anys 1988, 1989, 1990, 1991 i 1997). 

El 1973 el primer equip femení de l'EPIC, format per Mariona Bros, Marta 

Onandia i Dolors Saperas, va aconseguir l'ascens a la primera divisió nacional 
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[estatal]; i el 1977 el primer equip masculí de l'EPIC, format per Joan Pla, José 

Pretel, Josep Manel Díaz, Enric Pérez i Isidre Boada, va aconseguir l'ascens a 

la primera divisió nacional [estatal]. 

Durant el darrer terç del segle XX, també es va practicar de forma regular i 

federada el tennis de taula a altres entitats de Terrassa. Per exemple al CSC, 

amb el CSC Optimista, quan força jugadors de l'EPIC, descontents amb la manca 

d'espai per entrenar a la seva entitat, s'hi van incorporar durant un breu període 

de temps i utilitzant de nou el nom d'Optimista. 

Ja entrats al segle XX —i quan la secció de Tennis Taula de l'EPIC passava per 

moments difícils que l'acabarien fent desaparèixer el 2010—, antics jugadors 

d'aquest club com Marc Clotet, Ramon Mampel, David Soler i Maria Serres van 

seguir una brillant trajectòria dins el tennis de taula català i estatal, tant competint 

amb altres clubs com desenvolupant tasques formatives i federatives. 

Per fi, l'any 2001 la ciutat de Terrassa va veure el naixement d'un nou club format 

per antics jugadors de l'EPIC que en un primer moment va competir amb el nom 

CBR Els Amics Terrassa i posteriorment com a CTT Els Amics Terrassa, una 

entitat que té actualment més de 100 socis i unes dues-centes persones 

practicants d'aquest esport, amb una orientació competitiva, però també 

decididament formativa i inclusiva”. 

 

D’acord amb el President Gibert a Malarassa, “la pràctica seriosa federada del 

tennis de taula a Terrassa va començar el 1947 amb el naixement de dues 

entitats juvenils adherides a la Federació Catalana: la Colla Tabola, que el 1954 

va passar a dir-se Agrupació Vallparadís, i l’Optimista Club, que tenia la seu 

social justament a la Societat Coral Els Amics. El 1956 van fusionar-se i es van 

convertir en l'EPIC (Entitat Poliesportiva i Cultural), que tenia la seva seu social 

al carrer de Sant Antoni, i d'aquesta manera va començar una trajectòria 

marcada pels grans èxits esportius de les dècades del 80 i 90. Nosaltres, els 

fundadors del Tennis Taula Els Amics, ens vam formar a l'escola de l'EPIC. Altres 

entitats locals també van disposar de seccions de tennis de taula força actives. 

Per exemple, al Centre Social, l'any 1970, es va jugar un partit entre les 
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seleccions d'Espanya i Perú. I, si no vaig errat, la secció a l'Atlètic Terrassa 

Hockey Club va ser tant important que l'any 78 va acollir un campionat d'Espanya 

juvenil al seu pavelló”.  

 

2.3. El Club Tennis Taula Els Amics Terrassa. Continuïtat natural de la 

secció de tennis de taula de l’Èpic Casino del Comerç, referent a Espanya i 

Catalunya durant els anys setanta i noranta del segle XX, i del llegat de 

l’Antoni Bros 

 

Com s’ha indicat, el Club Tennis Taula Els Amics fou fundat per palistes 

experimentats que havien estat jugadors, entrenadors i directius de la 

desapareguda secció de tennis taula de l’Epic-Casino del Comerç, entitat que 

havia estat referent en el tennis taula de competició a Espanya durant les 

dècades dels vuitanta i noranta, essent el fundador de la mateixa Antoni Bros, 

Terrassenc de l’any 1979 i persona de què pren nom un carrer de Terrassa en el 

seu honor i transcendència per a l’esport local.  

D’acord amb el President Gibert a Malarassa, davant la pregunta de “quins són 

els referents del tennis taula terrassenc i del club?”, exposa “naturalment, Antoni 

Bros, el gran referent, el pioner, impulsor de l'Optimista Club i de l'EPIC, que fins 

i tot té un carrer de la ciutat amb el seu nom. Cap a la meitat de la dècada del 80 

vam tenir una tripleta cent per cent terrassenca que va assolir grans èxits a la 

màxima categoria estatal, formada per Joan Almendros, Isidre Boada i Joan Pla; 

i l’equip sènior femení de finals vuitanta i primers noranta format per Núria Badia 

i les germanes Montse i Mònica Weisz, que també va obtenir molts bons resultats 

a nivell estatal i català. Ambdues tripletes són un clar llegat de l’estructura 

liderada per Antoni Bros. Més recentment, s'han d'esmentar Ramon Mampel, 

que, a més de ser un gran jugador, és un gran tècnic que dirigeix de la secció de 

tennis de taula del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i que té el càrrec de 

seleccionador espanyol cadet i paralímpic, equip aquest darrer amb el qual el 

mes de maig va obtenir el campionat del món a Bratislava; David Soler, 

exentrenador del Centre d’Alt Rendiment de Madrid i en l’actualitat entrenador 

d’un club d’alt nivell a França; Maria Serres, campiona d'Espanya de dobles en 
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la categoria de veteranes; Iván Barco, que va ser campió d’Espanya sub 21 en 

dobles (1994) i en dues ocasions subcampió de Catalunya sub 21; Albert 

Regincós, que va ser campió d'Espanya juvenil i sub 21, que va jugar deu 

temporades a la divisió d'honor i va arribar a formar part de la selecció estatal; la 

tripleta formada per Ignasi Martínez, Oriol Serrat i Dani Torres, que va ser 

campiona d’Espanya infantils; i Marc Clotet, un altre gran jugador i alhora tècnic. 

I no ens podem oblidar de jugadors que van venir de fora com Xiao Daili i Vladimir 

Dvorak, que va ser dues vegades campió de la URSS. De ben segur em deixo 

d’altres persones, però aquestes són les que em semblen les més 

representatives dels èxits del tennis de taula terrassenc.” 

 

Fernández Figueras al seu esmentat blog, ens recorda i explica la continuïtat 

entre l’EPIC i el CTT Els Amics Terrassa en el text anteriorment ressenyat: “L'any 

1956 totes dues entitats es van fusionar sota el nom d'Entitat Poliesportiva i 

Cultural [EPIC], acollint a més a membres d'altres entitats similars de trajectòria 

més breu i modesta com el Juvenil Club i la Colla Gramandi. 

Durant els anys d'existència de l'OP es van organitzar tres edicions del trofeu 

Casas i Riera, obert a equips de l'àmbit català, continuat pel trofeu Casas 

Lamolla, ja com a EPIC, que entre el 1965 i el 1984 va celebrar 20 edicions en 

algunes de les quals van arribar a participar fins a 50 equips. 

L'EPIC va assolir un lloc destacat entre els principals clubs catalans durant les 

dècades dels anys 70, 80 i 90 tant pels resultats dels seus equips com per la 

trajectòria individual d'alguns dels seus integrants, com Joan Pla (campió per 

equips i en dobles, i sots campió individual al Campionat d'Europa juvenil de l'any 

1976), Albert Regincós (campió d’Espanya juvenil l'any 1990, campió d'Espanya 

sub-21 el 1992 i campió absolut individual d'Espanya el 1992), Iván Barco 

(campió d’Espanya sub-21 en dobles l'any 1994 i campió de Catalunya en dobles 

mixtos el 1993), Mariona Bros (campiona absoluta d’Espanya en dobles femení 

i campiona absoluta d’Espanya en categoria juvenil l'any 1974), Carme Clapés 

(campiona absoluta d’Espanya en dobles femení l'any 1974), Núria Sapés 

(guanyadora de la Lliga i campiona d’Espanya i de Catalunya per equips l'any 
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1987, subcampiona per equips els 1985 i 1986, subcampiona de Lliga per equips 

els 1985 i 1988, subcampiona d’Espanya individual els 1987 i 1989, i campiona 

catalana en dobles el 1986), Núria Badia (campiona d'Espanya i de Catalunya i 

guanyadora de la Lliga per equips els anys 1991, 1992 i 1994, i campiona 

d’Espanya el anys 1993 i 1994), Mònica Weisz (campiona per equips els anys 

1987, 1990 i 1991, campiona absoluta d'Espanya en dobles femení els anys 

1988, 1989, 1990, 1991, 1997 i 1998, i campiona absoluta individual d'Espanya 

el 1997) i Montserrat Weisz (campiona absoluta d'Espanya en dobles femení els 

anys 1988, 1989, 1990, 1991 i 1997). 

El 1973 el primer equip femení de l'EPIC, format per Mariona Bros, Marta 

Onandia i Dolors Saperas, va aconseguir l'ascens a la primera divisió nacional 

[estatal]; i el 1977 el primer equip masculí de l'EPIC, format per Joan Pla, José 

Pretel, Josep Manel Díaz, Enric Pérez i Isidre Boada, va aconseguir l'ascens a 

la primera divisió nacional [estatal]. 

Durant el darrer terç del segle XX, també es va practicar de forma regular i 

federada el tennis de taula a altres entitats de Terrassa. Per exemple al CSC, 

amb el CSC Optimista, quan força jugadors de l'EPIC, descontents amb la manca 

d'espai per entrenar a la seva entitat, s'hi van incorporar durant un breu període 

de temps i utilitzant de nou el nom d'Optimista. 

Ja entrats al segle XX —i quan la secció de Tennis Taula de l'EPIC passava per 

moments difícils que l'acabarien fent desaparèixer el 2010—, antics jugadors 

d'aquest club com Marc Clotet, Ramon Mampel, David Soler i Maria Serres van 

seguir una brillant trajectòria dins el tennis de taula català i estatal, tant competint 

amb altres clubs com desenvolupant tasques formatives i federatives. 

Per fi, l'any 2001 la ciutat de Terrassa va veure el naixement d'un nou club format 

per antics jugadors de l'EPIC que en un primer moment va competir amb el nom 

CBR Els Amics Terrassa i posteriorment com a CTT Els Amics Terrassa, una 

entitat que té actualment més de 100 socis i unes dues-centes persones 

practicants d'aquest esport, amb una orientació competitiva, però també 

decididament formativa i inclusiva.” 
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2.4. L’entitat integra com a entrenadors i jugadors als palistes més 

destacats de les darreres dècades del tennis taula terrassenc i referents 

catalans i estatals  

 

Fruit d’aquesta herència i el treball dels darrers 18 anys del CTT Els Amics 

Terrassa, avui dia el club integra com a jugadors i entrenadors palistes de primer 

nivell estatal en el seu club, la biografia dels quals es troba a l’enciclopèdia 

catalana de l’esport i en les ressenyes fetes per l’historiador Jordi Fernàndez. 

 

Detallem tot seguit aquestes biografies. 

 

1.Roser Vilà, jugadora de primera estatal femenina temporada 2018-19 

 

Bagà, Berguedà, 14 d’agost de 1977 

Començà al Club Tennis Taula Bagà i fou campiona d’Espanya infantil, juvenil i 

sub-21. Posteriorment jugà al Cartagena, al Club Tennis Taula Vic i al 

Valladolid. En categoria absoluta, es proclamà tres cops campiona d’Espanya 

d’individual (1997, 1998, 2000), dos de dobles (1997, 1999), dos de mixtos 

(1996, 1996) i dos per equips (1996, 1997). Amb el Bagà guanyà les dues 

Lligues de la història del club (1995, 1996). Fou quatre cops campiona catalana 

d’individual (1995, 1996, 1998, 1999), tres per equips (1996, 1997, 1998) i dos 

de mixtos (1995, 1996). Participà en tres Campionats del Món (1995, 1997, 

2000) i quatre d’Europa (1996, 1998, 2000, 2002). 

https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-13273.xml 

 

2. Marc Clotet, entrenador del club 

 

Marc Clotet Carreras (Terrassa, 1981) 
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S'ha dedicat professionalment al tennis de taula i al món de la formació esportiva 

en general. 

 

Té els títols d'Entrenador de Tennis de Taula i de Tècnic d'Esports. 

 

Ha estat internacional amb la selecció catalana. Va participar en una ocasió a 

l'ETTU Cup amb el CER L'Escala. Ha estat durant 10 anys jugador a la 

Superdivisió d'Honor espanyola amb els equips Sant Vicenç 83, Defense La 

Palma i CER L'Escala. 

 

Ha format part dels equips de l'EPIC Casino, CTT Vilanova, CTT Sant Vicenç 83, 

CTT Tona-Seva, CAI Santiago, Defense La Palma, CTT Ripollet, CER L'Escala 

i CTM Boadilla Teresa Berganza.  

 

Ha entrenat en tres ocasions la Selecció Catalana Cadet i un any el CTT 

Castellar del Vallès. 

 

Ha impartit dos Campus d'Estiu Vall de Camprodon i dos Campus Olimpia CEM 

Reina Elisenda per encàrrec de la Federació Catalana de Tennis de Taula. 

 

Durant 20 anys ha estat entrenador i sparring al CAR de Sant Cugat del Vallès, 

també ha estat sparring de la Selecció Espanyola Juvenil i de la Selecció 

Espanyola Adaptada, i sparring de la Selecció de Qatar. 

 



 

 
 

25 
 

El seu palmarès és el següent: un cop 5è d'Espanya Absolut individual, quatre 

cops 3r de Catalunya Absolut individual, quatre cops subcampió de Catalunya 

per equips, un cop subcampió de Catalunya Absolut individual, un cop 3r 

classificat Campionat d'Espanya de dobles, dos cops campió de Catalunya 

Absolut de dobles i un cop subcampió d'Espanya Juvenil per equips. 

https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/2018/10/palistes-terrassencs-marc-

clotet.html 

 

3. Albert Regincós, Director Tècnic del club 

 

Palafrugell, Baix Empordà, 13 de novembre de 1971 

Començà a jugar al TT Palafrugell i també al Calella, l’Epic Terrassa, el TT Bagà, 

l’Avilés, l’Ourense, el CER l’Escala i El Ciervo de Sabadell, i jugà deu anys a 

divisió d’honor. Fou campió d’Espanya juvenil (1990) i sub-21 (1992). En 

categoria absoluta, guanyà cinc cops el Campionat de Catalunya per equips, tres 

en dobles, dos en mixtos i un d’individual (1992). Aconseguí, també, dos bronzes 

individuals en el Campionat d’Espanya (1994, 1995). Formà part de la selecció 

estatal. 

https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-10635.xml 

 

Albert Regincós Isern (Palafrugell, 1971) 

 

Tècnic d’Esport de Base (TEB) des de 1992 i Entrenador Nacional de Tennis de 

Taula nivell II des de 1994. 

 

7 temporades al CAR de Sant Cugat del Vallès. 10 temporades com a jugador a 

la Divisió d'Honor. 

https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/2018/10/palistes-terrassencs-marc-clotet.html
https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/2018/10/palistes-terrassencs-marc-clotet.html
https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-10635.xml
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Trajectòria com a jugador 

 

Temporada                 Club / Categoria 

 

1984-1985   CTT Palafrugell / Aleví 

1985-1986   CTT Palafrugell / Aleví 

1986-1987   CTT Palafrugell / Infantil 

1987-1988   CTT Palafrugell / Infantil 

1988-1989   CTT Palafrugell / Juvenil 

1989-1990   CTT Calella / Juvenil - 1a Nacional 

1990-1991   EPIC Terrassa / Absolut Divisió d'Honor 

1991-1992   EPIC Terrassa / Absolut Divisió d'Honor 

1992-1993   CTT Bagà / Absolut Divisió d'Honor 

1993-1994   CTT Bagà / Absolut Divisió d'Honor 

1994-1995   CTT Bagà / Absolut Divisió d'Honor 

1995-1996   CTT Bagà / Absolut Divisió d'Honor 

1996-1997   EPIC Terrassa / Absolut Divisió d'Honor 

1997-1998   Avilés TM / Absolut Divisió d'Honor 

1998-1999   Ourense TM / Absolut 1a Nacional 

1999-2000   CER L'Escala / Absolut Divisió d'Honor 

2000-2001   SCR El Ciervo / Absolut 1a Nacional 
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2001-2002   SCR El Ciervo / Absolut 1a Nacional 

2002-2003   SCR El Ciervo / Absolut Divisió d'Honor 

 

 ALBERT REGINCÓS  

Títols més destacats assolits 

 

Campió d’España Individual Juvenil (1989) 

Campió d’España Individual Sub-21 (1992) 

Dues vegades 3r al Campionat d’Espanya Individual absolut 

Campió de Catalunya Individual Absolut (1992) 

5 vegades Campió de Catalunya per Equips Absolut 

Podis als Campionats de Catalunya: 11 Ors, 10 Plates i 6 Bronzes 

Podis als Campionats d’Espanya: 5 Ors, 8 Plates i 12 Bronzes 

 

Internacional amb la Selecció Espanyola 

 

Juvenil 

          Campionat d'Europa - Luxemburg 

          Copa Ibérica - Sevilla  

          Open d'Italia 

 

Sub-21 
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          Copa Ibérica Guadalajara  

Absolut 

          Jocs del Mediterrani - Atenes 

          Jocs del Mediterrani - Meze (França) 

          Open d'Italia 

          Open d'Hongria 

 

Internacional amb Catalunya 

 

Absolut 

          Catalunya - Japó (1989) 

https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/2018/11/palistes-terrassencs-albert-

regincos.html 

 

4. Ramon Mampel, jugador de primera estatal 2018/19, Medalla a l’esperit 

esportiu de la ciutat de Terrassa 

 

Terrassa, Vallès Occidental, 30 de març de 1982 

S’inicià jugant en l’EPIC Casino del Comerç de Terrassa l’any 1990, i 

posteriorment fou jugador dels clubs Sant Vicenç dels Horts (1997), Olesa de 

Montserrat (1998-2002), SCR Ciervo de Sabadell (2002), Defense La Palma 

(Canàries) (2003-06), Club Falcons de Sabadell (2007-10), CER L'Escala (2012-

15) i Vilagarcía de Arousa (Galícia) (2011 i des del 2016), on encara competeix. 

Debutà amb 13 anys a la divisió d’honor, màxima categoria nacional. Fou campió 

d’Espanya juvenil per equips (1997, 1998) i en dobles (1999), i campió sub-21 

en dobles (2002) i de Catalunya en dobles infantils (1995), per equips en 
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categoria absoluta (1996) i individual sub-21 (2002). Des del 2011 és 

seleccionador de l’equip espanyol de tennis taula de discapacitats físics, i des 

del 2013, de les categories inferiors femenines de la federació espanyola. Des 

del 2013 també és coordinador del tennis de taula del Comitè Paralímpic 

Espanyol i entrenador en cap del grup de tennis taula del CAR de Sant Cugat. 

Com a entrenador ha aconseguit cinc medalles en els Jocs Paralímpics de 

Londres (2012) i Río de Janeiro (2016), a més de nombroses medalles en els 

Campionats d’Europa (absoluts per a discapacitats i júnior) i en els Mundials 

paralímpics. 

 

http://enciclopedia.cat/EC-EEC-13714.xml 

 

El President del club Francesc Gibert, en el pròleg a l’opuscle per a la seva 

Medalla a l’esperit esportiu de la ciutat de Terrassa, ha escrit: 

“Quan hom travessa el carrer Wangfujing, el més cèntric i comercial de Beijing, 

en direcció a l’església de Sant Josep, hom no pot deixar de pensar que si el 

Ramon Mampel fos xinès, la seva imatge podria ocupar algunes de les grans 

pancartes amb les fotografies de Ma Long i Ding Ning, recents campió i campiona 

individual del món de tennis de taula. 

Seria una foto del tot merescuda. El Ramon Mampel ha estat l’entrenador 

nacional bicampió del món de tennis taula adaptat per equips en els darrers dos 

mundials, el darrer dels quals a Bratislava al 2017. Un campioníssim, en darrer 

terme, de l’esport en la seva bonica expressió de la competició d’alt nivell. I no 

només com a entrenador. També ho ha estat com a jugador durant molts anys 

de la superdivisió d’honor, categoria reservada als palistes amb més palmarès. 

Moltes persones poden pensar que el tennis taula hauria guanyat molt si el 

Ramon Mampel esportista s’hagués iniciat a la terra del gran dragó asiàtic. Això 

no obstant, van errats. L’esport en un sentit ampli i, més concretament, la vocació 

i l’èpica de la resiliència esportiva, molt sovint invisible i poc agraïda socialment, 
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ha de celebrar que hagi nascut al carrer doctor Martí i Julià amb una pala sota el 

braç. 

El Ramon s’inicia al tennis de taula a primers dels anys noranta a la mítica secció 

de tennis de taula de l’Epic-Casino del Comerç, on el seu tiet Llorenç n’havia 

estat delegat i hi jugaven tots els seus cosins. Quan és juvenil de segon any, el 

seu club estimat malauradament desapareix. Per fer realitat els seus somnis, ha 

de marxar de Terrassa, començar un llarg periple de jugador a diversos clubs de 

tot l’estat i dedicar molts esforços a entrenar en hores intempestives pels clubs 

de la comarca. 

Amb els anys, ha esdevingut jugador professional de superdivisió d’honor, 

responsable de la secció de de tennis taula del Centre d’Alt Rendiment de Sant 

Cugat i entrenador de la selecció espanyola cadet i paralímpica, selecció aquesta 

última amb la que ha obtingut les màximes distincions del circuit internacional 

amb els seus amics Jordi Morales, Alberto Seoane i Álvaro Varela. 

La seva gran dedicació professional no ha estat mai obstacle, a més a més, per 

ajudar als seus companys del tennis de taula terrassenc, el qual reneix de zero 

a primers dels anys dos mil amb la fundació del Club Tennis Taula Els Amics 

Terrassa.  

La medalla a l’esperit esportiu al Ramon Mampel és una justa distinció a la seva 

biografia esportiva. És una biografia de campió mundial d’un dels esport més 

populars i  practicats del món i, al seu torn, d’un dels esports històrics de 

Terrassa. Aquest reconeixement, per descomptat, és encara més especial si 

hom té present el context en què es desenvolupa la seva trajectòria, que fan del 

Ramon un exemple del romanticisme i el dur treball que hi ha darrera dels grans 

atletes. 

No vull acabar aquestes línies sense agrair la sensibilitat del Ple de l’Ajuntament 

de Terrassa en voler fer del Ramon Mampel un dels referents esportius locals i 

ser així el mirall per a la canalla que s’inicia a l’esport i, en especial, al tennis de 

taula. L’esport no són només campions i campiones exultants ni és competició 

d’alt nivell televisada: és també i sobretot passió, treball de llarg recorregut, 
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superar moltes adversitats, bonhomia i saber estar i, per descomptat, és estimar 

els orígens.    

Moltes gràcies Terrassa! 

Moltes gràcies Ramon! 

Francesc Gibert  

President del Club Tennis Taula Els Amics Terrassa” 

 

Com es detallava en la documentació sobre la Medalla concedida a Ramon 

Mampel,  “El senyor Ramon Mampel ha potenciat i potencia l’esport i, en concret, 

el tennis de taula en totes les seves dimensions: alt nivell i inclusiu i des de 

l’òptica professional i del voluntariat. 

  

El senyor Ramon Mampel presenta el mèrit destacat de la seva consolidació 

amb èxit com a entrenador d’alt nivell de tennis taula amb la responsabilitat de 

dirigir la secció de tennis taula del CAR de Sant Cugat i amb l’obtenció de 

diplomes i medalles, en qualitat de seleccionador de la selecció espanyola, en 

les recents paraolimpíades, campionats d’Europa juvenils i el recent campionat 

del món paralímpic a Bratislava el passat mes de maig de 2017. 

  

Aquesta nova etapa exitosa de la seva carrera esportiva és un nou esglaó en la 

seva trajectòria esportiva de jugador d’alt nivell de tennis taula i dinamitzador 

d’aquest esport a nivell estatal, català i local.  

 

El senyor Mampel ha estat jugador durant molts anys de la superdivisió d’honor 

espanyola, militant en l’actualitat a la divisió d’honor amb l’equip gallec de 

Villagarcía d’Arousa i amb qui ha obtingut recentment l’ascens de categoria a 

superdivisió d’honor espanyola. 

  

El senyor Ramon Mampel és també membre de la Junta directiva del Club de 

Tennis Taula Els Amics Terrassa.  
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Poques persones tenen aquest perfil referent d’entrenador i jugador professional 

i de dinamitzador i, a més a més, potenciant l’esport inclusiu i basat en el 

voluntariat. 

  

Terrassa hauria d’agrair-li el seu treball i dedicació i, així mateix, reconeixe’l i 

potenciar la seva visibilització com a referent de l’esport local. 

  

A banda d’allò comentat, el seu extens currículum vitae, per a més detall, 

presenta les següents fites: 

  

 

A) Com a jugador: 

  

- 13 anys militant a la Divisió d’honor espanyola amb l’Epic Casino del Comerç 

de Terrassa, màxima categoria espanyol del tennis de taula, equip amb el que 

va debutar amb 13 anys. Ha militat també en els següents equips, tots de l’elit 

espanyol del tennis de taula: 

  -        Sant Vicenç dels Horts 

-        Olesa de Montserrat 

-        SCR El Ciervo (Sabadell) 

-        Defense La Palma (Canàries) 

-        Club Falcons de Sabadell 

-        CER L'Escala 

-        Vilagarcía de Arousa (Galícia) 

  

- Actualment jugador del Liceo Casino de Vilargarcía de Arousa (Galícia) 

competint a la divisió d'Honor. 
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- 6 cops campió d'Espanya en diferents categories; 

   

  Equips juvenils (EPIC Casino Comerç) Villarrobledo 1997 

  Equips juvenils (Sant Vicenç dels Horts) Luarca 1998 

  Individual juvenil (Catalunya) Campionats d'Espanya de la joventut, Mallorca 

1998 

  Equips juvenils (Catalunya)  Campionats d'Espanya de la joventut, Mallorca 

1998 

  Dobles juvenils (Olesa) Motril 1999 

  Dobles sots-21 (Olesa) Cazorla 2002 

  

- 15 podis als campionats d'Espanya en diferents categories; 

  

- 3 cops campió de Catalunya en diferents categories; 

  

  Dobles infantils (EPIC) Bagà 1995 

  Equips absoluts (EPIC) Bagà 1996 

  Individual sots-21 (SCR El Ciervo) Platja d'Aro 2002 

  

- 3 cops nominat com a finalista a millor esportista de Terrassa:  

  

  Nit de l'esportista 1997 

  Nit de l'esportista 2001 

  Nit de l'esportista 2003 

  

 

B) Com a entrenador: 

  

- Tercera temporada com a primer entrenador del grup de Tennis Taula del 

C.A.R. de St. Cugat del Vallès 

- Seleccionador nacional de l'equip Paralímpic Espanyol 

- Coordinador del tennis taula en el Comitè Paralímpic Espanyol (CPE) 

- Seleccionador nacional de l'equip júnior i cadet femení 
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- Dues participacions en Paraolímpiades (Londres 2012 i Río 2016) 

  

- 5 medalles en Paraolimpiades; 

  

  Londres 2012; 

   

  Plata individual classe 6 (Álvaro Valera) 

  Plata equips classe 6/7 (Álvaro Valera i Jordi Morales) 

  Bronze equips classe 9/10 (Jose Manuel Ruíz i Jorge Cardona) 

  

  Río 2016; 

  

  Plata individual classe 6 (Álvaro Valera) 

  Plata equips classe 9/10 (Jose Manuel Ruíz, Jorge Cardona i Juan Bautista 

Pérez) 

  

  

- 18 medalles en campionats d'Europa Paralímpics; (Aquí me equivocat amb el 

número, no eren 13 si no 18) 

  

  Split (Croàcia) 2011; 

  

  Or individual classe 6 (Álvaro Valera) 

  Plata individual classe 10 (José Manuel Ruíz) 

  Or equips classe 11 (Eduardo Cuesta, Oscar Ponce i César Monteagudo) 

  Bronze equips classe 7 (Álvaro Valera i Jordi Morales) 

  

  Lignano (Itàlia) 2013; 

  

  Plata individual classe 6 (Álvaro Valera) 

  Bronze individual classe 10 (José Manuel Ruíz) 

  Bronze individual classe 10 (Jorge Cardona) 

  Bronze individual classe 11 (Eduardo Cuesta) 
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  Plata equips classe 10 (Jose Manuel Ruíz, Jorge Cardona i Juan Bautista 

Pérez) 

  Plata equips classe 7 (Álvaro Valera, Jordi Morales i Alberto Seoane) 

  Bronze equips classe 3 (Miguel Rodríguez, Iker Sastre i Alfonso Borja) 

  

  Vejle (Dinamarca) 2015; 

  

  Or individual classe 6 (Álvaro Valera) 

  Bronze individual classe 9 (Juan Bautista Pérez) 

  Bronze individual classe 11 (Eduardo Cuesta) 

  Plata equips classe 10 (Jose Manuel Ruíz i Jorge Cardona) 

  Bronze equips classe 5 (Miguel Rodríguez, Bilal El Baqqali i Francisco Javier 

López) 

  Bronze equips classe 7 (Álvaro Valera i Jordi Morales) 

  Bronze equips classe 2 (Iker Sastre i Miguel Ángel Toledo) 

  

- 4 medalles en mundials Paralímpics; 

  

  Bratislava (Eslovàquia) 2017: 

  Or equips classe 6 / 7 (Álvaro Valera i Alberto Seoane)   

 

  Pekín (Xina) 2014; 

  

  Or individual classe 6 (Álvaro Valera) 

  Or equips classe 6/7 (Álvaro Valera i Jordi Morales) 

  Bronze equips classe 9/10 (Jose Manuel Ruíz, Jorge Cardona i Juan Bautista 

Pérez) 

  

- 3 medalles de bronca en els últims campionats d'Europa júniors; 

  

  Zagreb (Croàcia) 2016; 

  

  Bronze individual juvenil (Sofía Zuang Xuan) 
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  Bronze dobles juvenils (Sofía Zuang Xuan i Ana García) 

  Bronze equips juvenils (Sofía Zuang Xuan, Ana García, Marina Ñíguez i 

Yolanda Enríquez) 

  

 

C) Com a dinamitzador: 

  

- Nomenat pel Consejo Superior de Deportes com a membre del "Código de Ética 

Deportiva)” nº 1865 

 

2.5. Direcció del club voluntària amb sensibilitat social professionalment 

acreditada i avalada per persones referents de la societat esportiva i civil 

de Terrassa 

 

La Junta directiva està conformada per les següents persones:  

- Francesc Gibert, President 

- Ignasi Martínez, Secretari,  

- Maria Serres, Vocal,  

- Antoni Garrich, Vocal,  

- Marià Estrada, Vocal, 

- Jordi Serres, Vocal,  

- Francisco Rodríguez, Vocal,  

- Andrés Tarrasó, Vocal,  

 

La Junta Directiva és voluntària i acredita una formació i experiència professional 

externa del tot adequada per a un club esportiu amb vocació social. 
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La seva tasca i potencial fou avalada per les següents persones per a la petició 

d’un local de tennis fa dues legislatures a l’Ajuntament de Terrassa.  

 

  - Carta de José Zaguirre Aranda (President Consell Esportiu Escolar Vallès 

Occidental - Terrassa) 

- Carta de Joan Arnau Canalias (President Federació Catalana Tennis Taula) 

- Carta d’Albert Puig Garrich 

(Nadador Club Natació Terrassa, Millor esportista Nit Esportista de Terrassa 

2013) 

- Carta de Marc Sala Pérez 

(Vice-president de la Reial Federació Espanyola Hoquei, Millor Directiu Nit de 

l’Esportista Terrassa 2013) 

- Carta d’Antoni Hortal Martínez (Professor IES Terrassa i ex director tècnic 

secció tennis taula Epic-Casino del Comerç) 

- Carta de Joan Gutiérrez López (Periodista esportiu Terrassa TV, Cap 

d’Esports) 

- Carta d’Albert Marcet Torrents (Director Institut Anàlisi Econòmica   - Centre 

Superior d’Investigacions Científiques - de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, Catedràtic AXA – GSE, Premi Jaume I d’Economia) 
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3. Evidències del seu impacte social actual. Alta eficàcia i eficiència 

acreditada en unes condicions d’infraestructura extremadament precàries 

 

3.1. Convenis amb entitats que ens cedeixen les instal·lacions 

 

El Club té tres convenis que regulen la disposició de cessió de locals per tres 

entitats: Societat Coral Els Amics, Institut Blanxart i Institut Terrassa. 

Aquests convenis s’annexen en aquesta memòria. 

 

3.2. Massa social 

 

A novembre de 2018 té 100 socis. La meitat són persones adultes. Vint d’elles 

són dones. 

Per les seves limitacions d’espai, el club no pot créixer més. 

 

3.3. Persones que no es poden apuntar per les limitacions d’espai 

 

Durant el període setembre de 2017 a setembre de 2018, s’ha calculat que 30 

persones que varen demanar ser sòcies no s’han pogut apuntar per la manca de 

vacants.  

La no disposició del local afecta negativament en poder ofertar més places a 

l’escola. 
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3.4. Entrenaments de persones sòcies de l’escola del club i entrenaments 

extraescolar d’instituts que ens cedeixen les instal·lacions: locals, dies, 

número de persones entrenant i persones entrenadores 

 

Gimnàs Institut Blanxart: 9 taules cada torn, amb un volum d’unes 18 persones 

i 3 entrenadors de mitjana per cada torn d’entrenament 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16 – 

17:30 

  
 

extraescolar 
 

  

17:30 

a 

18:45 

  Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

 

19:00 

a 

21:00 

  Tecnificació Tecnificació Adults  Adults 

20:30 

– 22 

   
Adults 
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Gimnàs Institut Terrassa: 6 taules cada torn, amb un volum d’unes 12 

persones i 2 entrenadors de mitjana per cada torn d’entrenament 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16 – 

17:30 

extraescolar 
 

 
 

  

17:30 

a 

18:45 

Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

  Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

19:00 

a 

21:00 

Tecnificació   Adults Tecnificació 

20:30 

22 

Adults 
    

 

Sala Amunt i Crits / Esbart Egarenc: Societat Coral Els Amics: 3 taules 

cada torn, amb un volum d’unes 6 persones i 1 entrenador per cada torn 

d’entrenament 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17:30 

a 

19:00 

Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

   Escola  

Iniciació i 

perfeccioname

nt 

19:00 

a 

21:00 

Tecnificació    Tecnificació 

 

Calendari d’entrenament: en vermell: dies d’entrenament; pàgina següent 
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                                               Gener 
L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

                                          Febrer 
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

Març 
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Abril 
L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Maig 
L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Juny 
L M M J V S D 

 1 2 3   4   5    6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Juliol 
L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Agost 
L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Setembre  
L M M J V S D 

  1 2   3   4   5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Octubre  
L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Novembre  
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Desembre  
L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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3.5. Plantilla extensa i acreditada d’entrenadors 

 

Compta amb una estructura tècnica del club conformada per 10 entrenadors 

voluntaris; 3 comptem amb titulació que permet donar-se d’alta al ROPE, per bé 

que no exerceixin professionalment al club. Com es detalla més endavant, amb 

la possible disposició d’un local en taules fixes, Marc Clotet es vol 

professionalitzar, i se seguiria amb l’estructura d’entrenadors voluntaris.  

Les seves certificacions, tots amb el seu corresponent pacte de voluntariat amb 

el club i el document de certificació de no tenir antecedents per delictes sexuals, 

són les següents: 

- Mohamed Ragab: Monitor tennis taula  

- Oriol Catalán: Monitor tennis taula  

- Andrés Tarrasó: Monitor tennis taula  

- Ignasi Martínez: Monitor tennis taula  

- David Calle: Monitor tennis taula  

- Jorge Miguel: Entrenador de nivell III de Tennis de Taula 

- Jordi Serres: Entrenador de nivell I de Tennis de Taula 

- Albert Regincós (Director Tècnic): Tècnic de l’esport, ROPE,  i Entrenador 

de nivell II  

- Francesc Gibert: Tècnic de l’esport, ROPE, i Entrenador de nivell II  

- Marc Clotet: Tècnic de l’esport, ROPE, i Entrenador de nivell I  

El maig de 2016 s’incorpora com a Director Tècnic a l’entitat Albert Regincós 

(Enciclopèdia Catalana: http://www.xn--enciclopdia-59a.cat/EC-EEC-

10635.xml), ex jugador de superdivisió d’honor espanyola amb la secció de l’Epic 

Casino del Comerç, amb un palmarès de diversos campionats d’Espanya, 

Catalunya i convocatòries com a internacional absolut.  

 

3.6. Participació programa generació TT de la Federació Catalana de tennis 

de taula 

 

http://www.enciclopèdia.cat/EC-EEC-10635.xml
http://www.enciclopèdia.cat/EC-EEC-10635.xml
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El club participa en el programa de la Federació catalana de tennis taula 

Generació TT, dirigit a la detecció i competició de palistes de nens i nenes 

d’edats pre-benjamins (entre els 5 i els 8 anys). Compten 20 jugadors en aquest 

projecte.  

 

En el darrer ranking de juliol de 2018 de la subvenció Generació TT de la 

Federació Catalana de Tennis Taula, subjecte a les subvencions esportives de 

la Generalitat de Catalunya i com a principal línia de subvenció per potenciar el 

planter del tennis taula català, participen els 19 clubs més importants de 

Catalunya. Nosaltres ocupem la 6a posició empatats amb 4 clubs més en termes 

d’”estructura” (que essencialment valora el número de persones federades i 

participació en lligues federades) i som l’únic d’aquests clubs que no disposa de 

local de cessió pública amb taules fixes, clubs al quals tenir local els hi puntua 

en aquest apartat. Val a dir que tenim més estructura que Centres d’Entrenament 

i Centres de Tecnificació Homologats per la Federació, els quals han de tenir un 

local propi per poder accedir a aquest estatus.  

És un càlcul totalment objectiu de la nostra gran feina i de la situació de greuge 

comparatiu en què ens trobem. 

 

La informació sobre el programa Generació TT es troba en aquest web: 

http://www.fctt.cat/index.php/area-tecnica/generacio-tt 

 

3.7. Competició federada 

 

Del mes de setembre al mes d’abril es juguen lligues regulars els dissabtes a la 

tarda (16 a 21 hores) i el diumenge el matí (10 a 14 hores). 



 

 
 

44 
 

S’ocupen els espais tots els caps de setmana. Quan no hi ha lliga federada, un 

cop al mes es fa el torneig de ping pong per a tothom, el qual es detalla més a 

baix.  

Com indicàvem a la introducció, les competicions de lliga es juguen els dissabtes 

tarda i diumenge el matí, essent del tot convenient per l’actual volum de socis 

federats poder jugar 6 o 7 partits de competició en una mateixa jornada en 

aquestes franges.  

En l’actualitat, ateses les limitacions d’espai, només podem jugar com a màxim 

4 partits en un mateix torn de matí o tarda. 

Per això, a banda de les possibilitats de creixement, disposar dels 3 mòduls 

lliures del local demanat del Bonaire, com s’indica més endavant, podria 

assegurar fer aquestes competicions sense problemes.  

Estem parlant d’un volum d’unes 150 persones entre jugadors, acompanyants i 

públic, cosa que suposa un gran impacte econòmic i social al barri.  

Quan no hi ha partits de competició, el club fa l’activitat de ping pong per a 

tothom.  

En les condicions actuals, omplint sempre la sala del gimnàs del Blanxart amb la 

presencia d’unes 50 persones.  

Amb un local amb els 3 mòduls demanats, creiem que podem mobilitzar un 

mínim de 150 persones cada cap de setmana d’octubre a maig. 

D’altra banda, no tenir local ens impossibilitat ser seu de concentració de lligues 

de primera estatal femenina i de la competició del promeses per equips i 

individuals de la província de Barcelona. Per descomptat, no podem ser seu de 

campionats i opens provincials, catalans i espanyols.  

 

Les hores de competició setmanal i espais són els següents: 

Institut Blanxart (D’OCTUBRE A MAIG) 
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  DISSABTE DIUMENGE 

10 A 

14 

HORES 

 PROVINCIAL: 1, 2, 3A I 3B 

16 A 

21 

HORES 

1A ESTATAL 

3A ESTATAL 

 

 

 

Institut Terrassa (D’OCTUBRE A MAIG) 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

20 a 

23 

hores 

 VETERANS   
 

 

Calendari de competicions; en vermell, dies d’ús de les instal·lacions del club per competició. 
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                                               Gener 
L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

                                          Febrer 
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

Març 
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Abril 
L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Maig 
L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Juny 
L M M J V S D 

 1 2 3   4   5    6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Juliol 
L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Agost 
L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Setembre  
L M M J V S D 

  1 2   3   4   5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Octubre  
L M M J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Novembre  
L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Desembre  
L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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3.7.1. Relació de persones federades 

  

En l’actualitat, hi ha 88 persones federades, 11 de les quals són noies, i 45 són 

menors de 16 anys. 

 

3.7.2.Relació d’equips per lligues sèniors 

 

1a estatal femenina 

 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://resultados.rfetm.es/view.php?eqdat=2018856&tempo=NA== 

La competició es juga per concentracions a seu d’equips. Com que no disposem 

de suficient espia, no podem ser seu d’aquesta competició i hem d’anar sempre 

a jugar a seus d’altres clubs. 

 

1a estatal masculina 

 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://resultados.rfetm.es/view.php?eqdat=1272&tempo=NA== 

 

3a estatal masculina 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 
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http://www.fctt.cat/index.php/competicio/tercera-estatal-masc 

 

1a provincial 

 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

2a provincial “A” 

 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

3a provincial: 2 equips 

 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

3.7.3. Relació d’equips per lligues d’edats 

 

1. Promeses (d’4 a 18 anys) 

Tenim 5 equips de nens i nenes que juguen en aquesta franja. 
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La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

La competició es juga per concentracions a seu d’equips. Com que no disposem 

de suficient espia, no podem ser seu d’aquesta competició i hem d’anar sempre 

a jugar a seus d’altres clubs. 

Val a dir que som el club que aporta més nens a la competició del 

promeses. 

 

2. Veterans 

 

Competim a segon provincial “A”, que juguen lliga regular els dimarts al 

vespre a l’Institut Terrassa. 

La composició de l’equip es troba a aquest web: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

3.7.4. Relació d’equips en campionats de primer nivell federatiu 

 

El club juga a les següents categories i tornejos federats amb la participació de 

membres de la seva secció femenina i masculina, que comprèn palistes nens i 

nenes, joves i adults i adultes des del 5 anys fins els 80. El club pot detallar a 

partir de la base de dades de la federació noms i cognoms i edats de totes 

aquestes persones: 

- Campionats d’Espanya de totes les edats 

- Campionats de Catalunya de totes les edats 

- Campionat de Catalunya de tennis taula adaptat 

- Promeses equips de Barcelona 
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3.7.5. Relació de campionats de primer nivell federatiu femenines i 

masculines on les persones jugadores participen en modalitat individual i 

dobles 

 

El club pot detallar a partir de la base de dades de la federació noms i cognoms 

i edats de totes aquestes persones: 

- Torneig zonal estatal 

- Campionats d’Espanya de totes les edats 

- Campionats de Catalunya de totes les edats 

- Open Catalunya de totes les edats 

- Campionat de Catalunya de tennis taula adaptat 

- Promeses individuals de Barcelona 

- Open Barcelona 

- Campionats de Barcelona 

 

3.7.7.Calendaris de competició de lligues 

 

1a estatal femenina 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://resultados.rfetm.es/view.php?eqdat=2018856&tempo=NA== 

La competició es juga per concentracions a seu d’equips. Com que no disposem 

de suficient espia, no podem ser seu d’aquesta competició i hem d’anar sempre 

a jugar a seus d’altres clubs. 

 

1a estatal masculina 
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La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://resultados.rfetm.es/view.php?eqdat=1272&tempo=NA== 

 

3a estatal masculina 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.fctt.cat/index.php/competicio/tercera-estatal-masc 

 

1a provincial 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

2a provincial “A” 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

3a provincial: 2 equips 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 
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Promeses (d’4 a 18 anys) 

La composició de l’equip i el seu calendari de competició es troba a aquest web 

de la federació: 

http://www.rtbtt.com/ 

La competició es juga per concentracions a seu d’equips. Com que no disposem 

de suficient espia, no podem ser seu d’aquesta competició i hem d’anar sempre 

a jugar a seus d’altres clubs. 

Val a dir que som el club que aporta més nens a la competició del 

promeses. 

 

Veterans 

 

Competim a segon provincial “A”, que juguen lliga regular els dimarts al vespre 

a l’Institut Terrassa. 

La composició i calendari de l’equip es troba a aquest web: 

http://www.rtbtt.com/ 

 

 

3.8. Fitxatge com a jugador de l’equip de primera estatal masculina de 

Ramon Mampel a la temporada 2018-19,  ex-jugador de superdivisió 

d’honor espanyola 

 

Terrassa compta amb dos jugadors professionals d’alt nivell: Marc Clotet i 

Ramon Mampel. 
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La disposició d’un local i la corresponent consolidació d’un projecte adient de 

club a Terrassa, seria condició necessària per fitxar als dos jugadors 

professionals terrassencs, fins fa poc militants, respectivament,  al Liceo 

Villagarcía de Galícia i al CER L’Escala. Així mateix, la disposició d’un sponsor 

ajudaria molt a assolir aquests objectius. 

 

Un nou local, per descomptat, podria alliberar recursos i incrementar els 

ingressos, de quotes i esponsorització, qüestions que podrien ajudar a consolidar 

l’estructura competitiva i tècnica del club.  

 

Per descomptat, ambdós jugadors es voldrien sentir partícips i protagonistes de 

l’impuls del tennis taula des de l’excel·lència tant competint com poden ajudar a 

les tasques de formació i promoció. Per a la seva consecució, coincideixen que 

la disposició d’un local és condició necessària. 

 

Tot i aquests condicionats, el juliol de 2018 es fitxa a Ramon Mampel. A Ramon 

Mampel li serà en breu concedida la Medalla a l’esperit esportiu de la Ciutat de 

Terrassa. 

 

De moment, Marc Clotet només ha pogut ser recuperat com a entrenador del 

club. En un futur pròxim, voldríem també que fos jugador. 

 

3.9. Primera estatal femenina a la temporada 2018-19: consolidació exitosa 

de la secció femenina amb el fitxatge de Roser Vilà, tres vegades campiona 

d’Espanya individual absolut, i Maria Serres, amb títols diversos espanyols 

i catalans en diverses categories.  
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El Club Tennis Taula Els Amics Terrassa participarà la propera temporada a la 

categoria de la primera estatal femenina. L’entitat dona un pas més en la 

consolidació de la secció femenina, ara amb el debut en la categoria de bronze 

sènior del tennis taula estatal.  

 

Integrada essencialment per vint jugadores d’entre els 5 i 12 anys, la incorporació 

de les sèniors Maria Serres i Roser Vilà a la secció, ha permès crear un equip 

competitiu en el qual hi hauran també jugadores en edat aleví. A part de Serres 

i Vilà, jugadores base, l’equip titular estarà format per Anna Barrau, Mar Àfrica 

García de Soria i Maria Migueles.  

 

Els objectius de l’equip són la millora de l’aprenentatge de les jugadores joves 

del planter. Per bé que suposa el debuta en la categoria, el club, però, no 

renuncia a optar a les primeres places de la categoria.  

 

Serres i Vilà són autèntiques llegendes del tennis taula estatal i català de les 

darreres tres dècades. Les alevines del club, que justament aquest juny 

debutaran al seu primer campionat d’Espanya d’edats, tindran com a companyes 

d’equip i mestres a dues palistes de referència.  

 

Roser Vilà (https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-13273.xml), formada al mític 

Club Tennis Taula Bagà, ha estat campiona d’Espanya absoluta en tres 

ocasions, guanyant el títol individual en totes les categories d’edat, i ha estat 

internacional en tres campionats del món i quatre europeus.   

 

Jugadora del planter de l’Epic-Casino del Comerç, Serres compta, per la seva 

part, amb diversos títols de campiona d’Espanya i Catalunya en diverses 

modalitats i participacions internacionals. 

https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-13273.xml


 

 
 

55 
 

 

En els darrers anys, Vilà i Serres han aconseguit el primer campionat d’Espanya 

per al club, en la modalitat de dobles en categoria de veteranes, juntament amb 

un altre subcampionat en aquesta modalitat i un bronze per equips.  

 

La participació a la primera nacional femenina suposa així un engrescador 

projecte competitiu i formatiu per l’entitat terrassenc del tennis taula. Des d’un 

punt de vista històric, Terrassa torna a tenir presència al tennis de taula femení 

estatal en lligues sènior. Amb la desaparició de la secció de l’Epic-Casino del 

Comerç, entitat d’on provenen la majoria de palistes veteranes del club, feia 

gairebé 25 anys que Terrassa no comptava amb un equip sènior femení.  

 

Així com la consolidació de l’entitat, la de la seva secció femenina dependrà 

sobretot de disposar de la cessió pública d’un local amb taules fixes.  

 

De ben segur, d’acord amb la voluntat explícita expressada en diverses 

resolucions del Ple de l’ajuntament de potenciar l’esport femení, aquest nou mèrit 

de l’entitat hauria de ser determinant per poder dignificar un dels esports històrics 

de la ciutat; esport que compta amb un carrer dedicat a l’Antoni Bros, fundador 

del llegendari club de tennis taula de l’Èpic-Casino del Comerç, però que malviu 

en la precarietat de no disposar d’un tipus d’instal·lació amb què compten tot els 

equips de la comarca, la majoria d’ells jugant en categories i amb una massa 

social inferior a la del club terrassenc.  

 

3.10. Club inclusiu 

 

L’esport del tennis taula permet la inclusió en un sentit molt ampli. És molt apte 

per a dones, persones adultes i grans, persones amb discapacitats i col·lectius 
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amb problemes socioeconòmics, tant per la seva exigència física requerida per 

un gaudiment adequat com pels costos econòmics que suposa seva pràctica.  

 

El club, a més a més, compta amb el capital humà i les ganes per fer esport 

inclusiu per a persones amb discapacitat físiques i intel·lectuals. En aquest darrer 

sentit, es fan extraescolars i cursos de manera totalment voluntària en zones i 

escoles amb perfil socioeconòmics on l’esport és especialment adient (Institut 

Blanxart, L’Andana) i s’ha participat en àmbits necessitats especialment 

d’actuacions inclusives (Festa Major Bonaire, Torneig Fupar). El club té persones 

amb alguns d’aquests perfils necessitats d’accions inclusives.  

 

Val a dir que Ramon Mampel és el seleccionador espanyol de l’equip paralímpic 

i femení. L’Antoni Garrich, membre també de la Junta directiva del club, Vice-

president primer de la Federació Catalana d’Esport per a Persones amb 

Discapacitat Intel·lectual. 

 

El club compta amb la jugadora aleví Maria Migueles (palista adaptada de classe 

10), que recentment ha obtingut la posició de quart-finalista en el campionat de 

Catalunya absolut de tennis taula adaptat i tot apunta a que pot ser una jugadora 

referent del tennis de taula adaptat català i espanyol en els propers anys. 

 

3.10.1.Entrenaments i participació competició adaptada. Guia de l’esport 

adaptat de Terrassa 

 

Tenim jugadors federats i no federats amb diversitat funcional. 

Formem part de la Guia de l’esport adaptat de Terrassa: 

https://www.terrassa.cat/guia-esport-adaptat 

https://www.terrassa.cat/guia-esport-adaptat
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El club compta amb la jugadora aleví Maria Migueles (palista adaptada de classe 

10), que recentment ha obtingut la posició de quart-finalista en el campionat de 

Catalunya absolut de tennis taula adaptat i tot apunta a que pot ser una jugadora 

referent del tennis de taula adaptat català i espanyol en els propers anys. 

 

3.10.2.Entrenaments i participació competició femenina 

 

La Primera estatal femenina a la temporada 2018-19 suposa la consolidació 

exitosa de la secció femenina amb fitxatge de Roser Vilà, tres vegades campiona 

d’Espanya individual absolut, i Maria Serres, amb títols diversos espanyols i 

catalans en diverses categories.  

 

El Club Tennis Taula Els Amics Terrassa participarà la propera temporada a la 

categoria de la primera estatal femenina. L’entitat dona un pas més en la 

consolidació de la secció femenina, ara amb el debut en la categoria de bronze 

sènior del tennis taula estatal.  

 

Integrada essencialment per vint jugadores d’entre els 5 i 12 anys, la incorporació 

de les sèniors Maria Serres i Roser Vilà a la secció, ha permès crear un equip 

competitiu en el qual hi hauran també jugadores en edat aleví. A part de Serres 

i Vilà, jugadores base, l’equip titular estarà format per Anna Barrau, Mar Àfrica 

García de Soria i Maria Migueles.  

 

Els objectius de l’equip són la millora de l’aprenentatge de les jugadores joves 

del planter. Per bé que suposa el debuta en la categoria, el club, però, no 

renuncia a optar a les primeres places de la categoria.  
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Serres i Vilà són jugadores referents del tennis taula estatal i català de les 

darreres tres dècades. Les alevines del club, que justament aquest juny 

debutaran al seu primer campionat d’Espanya d’edats, tindran com a companyes 

d’equip i mestres a dues palistes de referència.  

 

Roser Vilà (https://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-13273.xml), formada al mític 

Club Tennis Taula Bagà, ha estat campiona d’Espanya absoluta en tres 

ocasions, guanyant el títol individual en totes les categories d’edat, i ha estat 

internacional en tres campionats del món i quatre europeus.   

 

Jugadora del planter de l’Epic-Casino del Comerç, Serres compta, per la seva 

part, amb diversos títols de campiona d’Espanya i Catalunya en diverses 

modalitats i participacions internacionals. 

 

En els darrers anys, Vilà i Serres han aconseguit el primer campionat d’Espanya 

per al club, en la modalitat de dobles en categoria de veteranes, juntament amb 

un altre subcampionat en aquesta modalitat i un bronze per equips.  

 

La participació a la primera nacional femenina suposa així un engrescador 

projecte competitiu i formatiu per l’entitat terrassenc del tennis taula. Des d’un 

punt de vista històric, Terrassa torna a tenir presència al tennis de taula femení 

estatal en lligues sènior. Amb la desaparició de la secció de l’Epic-Casino del 

Comerç, entitat d’on provenen la majoria de palistes veteranes del club, feia 

gairebé 25 anys que Terrassa no comptava amb un equip sènior femení.  

 

Així com la consolidació de l’entitat, la de la seva secció femenina dependrà 

sobretot de disposar de la cessió pública d’un local amb taules fixes.  
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De ben segur, d’acord amb la voluntat explícita expressada en diverses 

resolucions del Ple de l’ajuntament de potenciar l’esport femení, aquest nou mèrit 

de l’entitat hauria de ser determinant per poder dignificar un dels esports històrics 

de la ciutat; esport que compta amb un carrer dedicat a l’Antoni Bros, fundador 

del llegendari club de tennis taula de l’Èpic-Casino del Comerç, però que malviu 

en la precarietat de no disposar d’un tipus d’instal·lació amb què compten tot els 

equips de la comarca, la majoria d’ells jugant en categories i amb una massa 

social inferior a la del club terrassenc. 

 

3.10.3. Entrenaments i participació competició persones d’origen estranger 

 

Des de fa sis anys fem entrenament a l’extraescolar de l’Institut Blanxart, la 

majoria amb nois i noies magrebins. Fruit del seu treball, han guanyat en diverses 

ocasions la competició municipal i provincial escolar, èxit del que ens sentim 

especialment orgullosos. 

El seu entrenador és l’entrenador del club egipci Mohamed Ragab. 

La pràctica del tennis de taula és clarament una eina d’integració per als noies i 

noies de l’Institut. 

 

3.10.4. Entrenaments i participació competició persones de grups de rentes 

econòmiques baixes 

 

Fem extraescolar al Blanxart, com hem indicat, i també a l’Institut Terrassa. Les 

extraescolar són gratuïtes per als centres educatius. Aquest fet permet que 

puguin participar-hi molts d’ells. Avui dia, per exemple, al Blanxart hi ha 16 nois 

i noies apuntats. 
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3.10.5.Extraescolar i cessió material per competició escolar a l’Institut 

Blanxart des de fa 6 anys 

 

El club posa a disposició de l’Institut Blanxart el material amb els qual es juga la 

competició escolar a l’escola. 

 

3.10.6.Participació torneig Club Pingüí de Fupar 

 

Ajudem a Fupar a la difusió del torneig anual, en el qual hi participen molts dels 

nostres jugadors i jugadores. 

 

3.10.7.Sessió formativa l’Andana 

 

Vem fer un seminari d’entrenament a l’entitat dedicada a l’atenció dels sense-

sostre, entitat la qual té una taula i molt èxit de pràctica en el nostre esport. 

 

3.10.10. Vinculació amb lliga de tennis taula de jubilats de Terrassa 

 

Participen en els entrenaments i els tornejos socials del club les persones 

jubilades, moltes del centre civil de Can Roca i el Cementiri vell, que practiquen 

la lliga de tennis taula de jubilats de Terrassa 

 

3.10.11. Esport intergeneracional quotidià 
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Molta de la gent gran que juga a tennis taula ve al club amb els seus fills i nets, 

com és el cas del jubilats de Can Roca i Cementiri Vell i moltes famílies del club 

 

3.11. Ping pong per a tothom a Terrassa. Projecte de la Federació Catalana 

de Tennis de Taula per la competició recurrent per a persones aficionades. 

15 tornejos l’any per a persones aficionades; 1 torneig cada tres setmanes 

durant tota la temporada. 

 

El Club participa des de fa 6 anys en el projecte de ping-pong per a tothom des 

de fa 5 anys enrere. 

El programa Ping Pong per a Tothom és un projecte de la Federació Catalana 

de Tennis Taula dirigit a facilitar la competició no federada a qualsevol persona 

que vulgui iniciar-se en el nostre esport. 

El programa comprèn diferents modalitats regulars i puntuals de competició que 

se celebren en diferents clubs del país durant tot l’any. 

El tornejos del programa permeten competir amb jugadors del mateix nivell 

(“estrella”), ubicant-se cada jugador de manera immediata a l”estrella” que li 

pertoca; jugar durant tot el matí que duri el torneig, i formar part d’una 

classificació que recull els resultats de tota la temporada que dóna dret a 

participar a tornejos (“gran slam”) i puntuacions (“ranking”) finals de cada 

“estrella”.g 

Cada torneig té un preu social (8,5 euros). Aquelles persones que prevegin jugar 

durant tot l’any, poden treure’ls a llicència per tota la temporada (20 euros), la 

qual abarateix el cost dels tornejos individuals (5,5 euros). 

El club organitza un torneig cada mes per a totes les categories que preveu el 

programa ping pong per tothom. 

Si vols participar als tornejos que es disputaran a Terrassa, fes-ho saber al club 

enviant un correu a cttelsamics@gmail.com i rebràs la convocatòria per a cada 

un d’ells perquè et puguis apuntar amb seguretat. 
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La informació sobre el projecte es troba a aquesta pàgina web: 

https://ppxtt.cat/ 

El club fa un torneig un cop cada tres setmanes durant tota la temporada. 

A cada torneig assisteixen entre 30 a 40 persones aproximadament. 

 

3.12.Competició puntual per a persones federades i aficionades d’àmbit 

terrassenc 

 

3.12.1. Open Terrassa Estiu i Nadal. Torneig social del club obert a la 

ciutadania 

 

Organitzem un torneig l’estiu i el nadal social obert a tota la ciutadania 

 

3.12.2. Torneig de festa major 

 

Organitzem un torneig el dia de la festa major. 

 

3.13. Competició escolar del Consell Esportiu Escolar del Vallès Occidental 

- Terrassa 

 

3.13. 1.Organització de lligues 

 

Fa cinc anys enrere, durant dues temporades seguides, vem organitzar la 

competició de benjamí i aleví del Consell esportiu escolar del Vallès Occidental 

Terrassa, que vem tenir que deixar de fer per no tenir l’espai per fer-la 
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3.13.2.Cessió de recursos humans i materials del club 

 

El club cedeix les seves taules i valles per a la competició escolar del Consell 

Esportiu Escolar del Vallès Occidental – Terrassa. 

El club cedeix dos dels seus monitors per fer les extraescolar dels Instituts 

Terrassa i Blanxart. 

 

3.13.3.Organització de fases finals territorials provincials 

 

El passat juny el club va organitzar les finals de la competició provincial al pavelló 

de Can Jofresa amb El Consell Esportiu escolar del Vallès Occidental-Terrassa. 

 

3.13.4.Organizació de seminaris formatius per professorat d’Educació 

física de la ciutat 

 

Fa 4 anys enrere vem organitzar un seminari formatiu del nostre esport per al 

professorat de secundària per al Consell Esportiu Escolar del Vallès Occidental 

– Terrassa. 

 

3.14. Servei recurrent i puntual a altres organitzacions i entitats de la ciutat 

 

3.14.1. Volum de persones amb servei directe per part dels recursos actuals 

del club 

 

El club ofereix, amb els seus recursos humans i materials, un servei directe a 

unes 200 persones puntualment. 
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3.14.2.Relació d’agents de la societat civil a qui prestem servei:  

 

El club ha participant en activitats de moltes entitats de la ciutat, mercantil (Parc 

Vallès, Decathlon, etc.) i civil / socials, com l’Associació de Veïns del Bonaire, 

Centre Cívic del Bonaire, Fira Modernista, Andana, Associació contra el càncer 

de pàncrees, etc. 

 

3.15. Participació en actes d’impacte social a Terrassa 

 

3.15.1.Fira de l’esport 

 

Hem participat en la primera edició d’enguany. 

 

3.15.2.Corporate games 

 

Som entitat d’aquesta primera edició que es disputarà l’any vinent. 

 

3.16. Reconeixement de la ciutat i de les instàncies federatives al tennis de 

taula terrassenc i al club 

 

3.16.1. Antoni Bros, Fundador de l’Èpic-Casino del Comerç, Terrassenc de 

l’any 1979, Carrer de la ciutat de Terrassa 
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Antoni Bros fou el fundador de la secció de tennis de taula de l’Èpic – Casino del 

Comerç, entitat poliesportiva referent a Terrassa durant els 80 i 90 i que fou 

fundada per la secció de tennis taula. 

Terrassa li concedí un carrer que es troba al districte Vè.  

L'any 1979 va ser distingit amb el títol de Terrassenc de l’Any. 

 

Segons la biografia feta per l’historiador Jordi Fernández: 

 

Antoni Bros i Tusell (Terrassa, 1931 - 1986)  

 

Va néixer a Terrassa el 29 d'octubre de 1931. Professionalment es va dedicar a 

la fotografia. L'any 1979 va ser distingit amb el títol de Terrassenc de l’Any. 

 

Va formar part dels equips de l'Optimista Club (1949-1956) i del barceloní Club 

de 7 a 9 (1957-1961). Es va retirar prematurament de la competició regular per 

problemes de salut el 1962 tot i que va jugar de manera esporàdica en l'EPIC 

durant la dècada de 1960 .  

 

L'any 1970 va encetar la seva tasca d'entrenador titulat fent-se càrrec de manera 

simultània de la preparació tècnica dels equips de l'EPIC i del CSC Optimista. Va 

aconseguir fer pujar a la màxima categoria estatal els equips femení i masculí de 

l’EPIC els anys 1973 i 1977, respectivament. 

 

Va traspassar a Terrassa el 26 de maig de 1986. 
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3.16.2.Ramon Mampel: Medalla a l’esperit esportiu de Terrassa 

 

El nostre membre de junta i jugador li ha estat concedida la medalla a l’esperit 

esportiu de la ciutat de terrassa. 

El President Gibert ha fet el següent pròleg per a l’opuscle de la Medalla, que 

tornem a detallar en aquest punt: 

“Quan hom travessa el carrer Wangfujing, el més cèntric i comercial de Beijing, 

en direcció a l’església de Sant Josep, hom no pot deixar de pensar que si el 

Ramon Mampel fos xinès, la seva imatge podria ocupar algunes de les grans 

pancartes amb les fotografies de Ma Long i Ding Ning, recents campió i campiona 

individual del món de tennis de taula. 

Seria una foto del tot merescuda. El Ramon Mampel ha estat l’entrenador 

nacional bicampió del món de tennis taula adaptat per equips en els darrers dos 

mundials, el darrer dels quals a Bratislava al 2017. Un campioníssim, en darrer 

terme, de l’esport en la seva bonica expressió de la competició d’alt nivell. I no 

només com a entrenador. També ho ha estat com a jugador durant molts anys 

de la superdivisió d’honor, categoria reservada als palistes amb més palmarès. 

Moltes persones poden pensar que el tennis taula hauria guanyat molt si el 

Ramon Mampel esportista s’hagués iniciat a la terra del gran dragó asiàtic. Això 

no obstant, van errats. L’esport en un sentit ampli i, més concretament, la vocació 

i l’èpica de la resiliència esportiva, molt sovint invisible i poc agraïda socialment, 

ha de celebrar que hagi nascut al carrer doctor Martí i Julià amb una pala sota el 

braç. 

El Ramon s’inicia al tennis de taula a primers dels anys noranta a la mítica secció 

de tennis de taula de l’Epic-Casino del Comerç, on el seu tiet Llorenç n’havia 

estat delegat i hi jugaven tots els seus cosins. Quan és juvenil de segon any, el 

seu club estimat malauradament desapareix. Per fer realitat els seus somnis, ha 

de marxar de Terrassa, començar un llarg periple de jugador a diversos clubs de 
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tot l’estat i dedicar molts esforços a entrenar en hores intempestives pels clubs 

de la comarca. 

Amb els anys, ha esdevingut jugador professional de superdivisió d’honor, 

responsable de la secció de de tennis taula del Centre d’Alt Rendiment de Sant 

Cugat i entrenador de la selecció espanyola cadet i paralímpica, selecció aquesta 

última amb la que ha obtingut les màximes distincions del circuit internacional 

amb els seus amics Jordi Morales, Alberto Seoane i Álvaro Varela. 

La seva gran dedicació professional no ha estat mai obstacle, a més a més, per 

ajudar als seus companys del tennis de taula terrassenc, el qual reneix de zero 

a primers dels anys dos mil amb la fundació del Club Tennis Taula Els Amics 

Terrassa.  

La medalla a l’esperit esportiu al Ramon Mampel és una justa distinció a la seva 

biografia esportiva. És una biografia de campió mundial d’un dels esport més 

populars i  practicats del món i, al seu torn, d’un dels esports històrics de 

Terrassa. Aquest reconeixement, per descomptat, és encara més especial si 

hom té present el context en què es desenvolupa la seva trajectòria, que fan del 

Ramon un exemple del romanticisme i el dur treball que hi ha darrera dels grans 

atletes. 

No vull acabar aquestes línies sense agrair la sensibilitat del Ple de l’Ajuntament 

de Terrassa en voler fer del Ramon Mampel un dels referents esportius locals i 

ser així el mirall per a la canalla que s’inicia a l’esport i, en especial, al tennis de 

taula. L’esport no són només campions i campiones exultants ni és competició 

d’alt nivell televisada: és també i sobretot passió, treball de llarg recorregut, 

superar moltes adversitats, bonhomia i saber estar i, per descomptat, és estimar 

els orígens.    

Moltes gràcies Terrassa! 

Moltes gràcies Ramon! 

Francesc Gibert  

President del Club Tennis Taula Els Amics Terrassa” 
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3.16.3. Nit de l’Esportista de Terrassa 

 

El club ha estat distingit per la seva tasca com a millor club de tennis taula de la 

Província de Barcelona (2004) per part de la Federació Catalana de Tennis Taula 

i finalista com a millor equip (2008), club (2013) i dirigent esportiu (Francesc 

Gibert) (2014) a la Nit de l’Esportista de Terrassa. 

 

3.16.4. Distincions Federació Catalana de Tennis Taula 

 

Distinció com a millor club de la província de Barcelona (2004) i ascens a segona 

(2006) i primera (2008) estatal. 

 

3.17. Presència als mitjans de comunicació 

 

El club surt a premsa, ràdio i televisió local de manera assídua: Diari Terrassa, 

La Torre del Palau. Món Terrassa, Àrea de Joc, etc. 

 

3.18. Participació en instàncies de participació i definició de la política 

esportiva 

 

3.18.1. Comissió rectora del Consell Municipal de l’Esport 

 

El President Francesc Gibert és membre de la Comissió Rectora de l’organisme 

de  concertació de la política esportiva de la ciutat. 
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3.18.2. Presència del tennis de taula en els debats i acords del Ple de 

l’Ajuntament de Terrassa d’aquesta legislatura 

 

Hem estat objecte de diferents debat i intervencions en el Ple de l’Ajuntament 

durant els darrers anys, en acord de junta de portaveu i en preguntes al govern 

municipal, totes en relació a la necessitat de que el club tingui un local digne al 

seu impacte social i esportiu. 

 

3.19. Subvencions municipals i federatives. 

 

Hem rebut diverses subvencions per part de l’ajuntament per la promoció 

esportiva en els darrers anys.  

També rebem la subvenció de la Federació Catalana de Tennis Taula per la 

participació al programa Generació TT. 

 

3.20. Presència xarxes socials 

 

El club té el portal web: www.cttelsamicsterrassa.com 

Té també compte a twitter: @ttamicsterrassa ; facebook (cttelsamicsterrassa), i 

instagram (cttelsamics). 

 

3.21. Blog història del tennis taula a Terrassa 

 

Un dels nostres socis, membre d’Amics de les Arts, treballa en el següent blog 

d’història del tennis taula a Terrassa: 

http://www.cttelsamicsterrassa.com/


 

 
 

70 
 

https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/ 

 

3.22. Grau d’eficiència massa social i federada per condicions 

d’infraestructura: club davanter de club de Catalunya.  

 

El club ha aconseguit èxits esportius en unes condicions del tot precàries durant 

els seus gairebé 18 anys d’existència. 

En el darrer ranking de juliol de 2018 de la subvenció Generació TT de la 

Federació Catalana de Tennis Taula, subjecte a les subvencions esportives de 

la Generalitat de Catalunya i com a principal línia de subvenció per potenciar el 

planter del tennis taula català, participen els 19 clubs més importants de 

Catalunya. Nosaltres ocupem la 6a posició empatats amb 4 clubs més en termes 

d’”estructura” (que essencialment valora el número de persones federades i 

participació en lligues federades) i som l’únic d’aquests clubs que no disposa de 

local de cessió pública amb taules fixes, clubs al quals tenir local els hi puntua 

en aquest apartat. Val a dir que tenim més estructura que Centres d’Entrenament 

i Centres de Tecnificació Homologats per la Federació, els quals han de tenir un 

local propi per poder accedir a aquest estatus.  

És un càlcul totalment objectiu de la nostra gran feina i de la situació de greuge 

comparatiu en què ens trobem. 

Cal destacar les següents fites, a més a més, des del punt de vista dels resultats 

d’èxit amb unes condicions precàries: som el club amb més equips i jugadors del 

circuit promeses de la província de Barcelona. 

 

3.23. El club competeix amb clubs de ciutats de la comarca i ciutats grans 

i mitjanes de Catalunya que tenen tots instal·lacions municipals amb taules 

fixes. 

 

https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/
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Sabadell té 3 instal·lacions amb taules fixes. Sant Cugat, una. Ripollet, una altra. 

Totes les ciutats mitjans de Catalunya disposen d’aquestes instal·lacions, amb 

club amb molt menys nombre de socis i federats i equips en categories del tot 

inferiors a la nostra.  

 

3.24. Ús de les instal·lacions actuals. Diagnòstic: Costos i necessitats 

 

La situació actual ens du a practica el tennis taula amb molts costos: 

 

Una instal·lació amb taules fixes és condició necessària per a la consolidació del 

nostre projecte esportiu, els resultats del qual detallen en el següent punt 

d’aquest document. 

 

La seva no disposició suposa, més concretament, altíssims costos d’oportunitat 

i fa perillar fins i tot la continuïtat del projecte.  

 

Les activitats de l’entitat es duen a terme ara en tres locals: la Societat Coral Els 

Amics, on tenim la seu del club en qualitat de club autònom adherit a la Societat 

Coral els Amics, i el Gimnàs de l’Institut Blanxart i de l’Institut Terrassa, amb qui 

ens relacionem amb un conveni des de fa sis anys.  

 

3.24.1 Costos 

 

 

Aquesta situació té molts costos: 
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- No poder oferir més places i hores d’entrenament a les persones sòcies i 

interessades en el tennis taula. Amb 100 persones sòcies, hem tocat sostre, i 

motles persones no podran entrar al club. Segons les darreres enquestes del 

Centre d’Investigacions Sociològiques d’hàbits esportius, es pot inferir que a 

Terrassa poden haver-hi 600 persones interessades en practicar tennis taula de 

manera habitual. 

 

- 1/4 de l’any no podem entrenar, per ubicar-se les sales d’entrenament en 

espais, com són les escoles i entitat cultural amb molt petites dimensions, que 

tanquen durant tres mesos aproximadament. Competim amb clubs que poden 

fer ús de les seves instal·lacions 24 hores 365 dies l’any. És impossible reproduir 

un planter que tingui nivell de lliga estatal, no parlem de primera, sense la 

possibilitat de la pràctica necessària per a una coneixement expert d’una activitat 

complexa com és una esportiva.  

 

- Desavantatge comparatiu amb els clubs del nostre entorn: No podem 

competir en la captació i retenció de socis i disposar de més recursos respecte 

a ciutats de la comarca, com són ara i especialment Sabadell, Sant Cugat, 

Ripollet o Rubí, tots amb local propi amb taules fitxes. Falcons de Sabadell, amb 

un primer equip a la mateixa categoria que nosaltres, a més a més, compta amb 

10 taules fixes d’una instal·lació pública i ha obtingut recentment l’acreditació de 

Centre de Tecnificació per part de la Federació Catalana de Tennis Taula. 

Sabadell compta amb 3 locals amb taules fixes, 1 de públic (Falcons) i 2 privats 

(El Ciervo i CN Sabadell). 

 

- la mala imatge interna i externa davant d’altres clubs i els costos de sociabilitat 

i relacions personals entre la massa social del club 

 

- dedicar una hora diària a muntar i desmuntar taules, suposant aquest temps 

renunciar a una sessió d’entrenament cada dia;  
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- els desgast prematur i, sovint, trencament de les taules subjectes al quotidià 

muntar i desmuntar; 

 

- està condicionats per les activitats i vicissituds dels instituts i l’entitat 

cultural en què es realitzen els entrenaments i partits;  

 

- l’obligació, atès al desgast i exposició del material i estar en tres locals, de 

comprar material per partida triple i de prestacions menors al material de 

primera qualitat que necessita una especial cura; 

 

-  no poder augmentar la dedicació de l’alt nombre de monitors que disposa 

el club, dificultant-se així l’òptima amortització del seu capital humà;  

 

- el desgast de les gomes de les pales de tennis taula, necessitades d’una 

alta fricció en el seu contacte amb la pilota, ja que algunes taules estan 

exposades a les condicions climatològiques d’exterior i. en especial, a la pols i el 

pol·len,  

 

- no poder disposar de material necessari per l’entrenament que necessita 

un emplaçament fixe, com són ara robots i xarxes de recollir pilotes. 

 

El club necessita un nou local per fer viables les seves activitats dirigides i, en 

darrer terme, per seguir-les fent des de la responsabilitat social i l’estima a 

l’esport del tennis taula.  

 

La tresoreria del club fa inviable recórrer al mercat privat.  
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S’ha fet un sondeig i els costos d’habilitació física i adequació a llicències 

municipals d’activitat, els costos de lloguer i les despeses de manteniment d’un 

nombre important de locals visitats, ascendeix a un volum de diners inassolible 

per a la nostra entitat.  

 

En breu, per necessitats dels instituts, a més a més, podem veure reduïdes les 

nostres possibilitats d’ús del seus gimnasos i, si així finalment ocorre, haurem 

d’optar per la reducció d’un nombre important de les persones que participen a 

la nostra escola i les activitats que brindem a la ciutadania de Terrassa. 

 

En l’actualitat, amb la remodelació del magatzem del Blanxart on guardem les 

taules oficials de competició per una aula de cicles formatius, fins i tot no sabem 

on podrem jugar l’any vinent a competició federada. 

 

En darrer terme, tenir un local és condició necessària al curt termini pel mer 

manteniment de les nostres activitats i, si aquest es pogués disposar amb les 

condicions que volem, es podria ser més ambiciós optant per un creixement de 

totes les activitats que estem realitzant. 

 

Aquesta necessitat es va traslladar ja de manera formal l’any 2013 a la Regidoria 

d’Esports. Es va fer una instància exposant la nostra situació i fent la petició d’un 

local públic amb taules fixes. Aquesta instància va anar acompanyada de cartes 

de suport de les següents persones. 

 

  - Carta de José Zaguirre Aranda (President Consell Esportiu Escolar Vallès 

Occidental - Terrassa) 

- Carta de Joan Arnau Canalias (President Federació Catalana Tennis Taula) 

- Carta d’Albert Puig Garrich 

(Nadador Club Natació Terrassa, Millor esportista Nit Esportista de Terrassa 

2013) 

- Carta de Marc Sala Pérez 
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(Vice-president de la Reial Federació Espanyola Hoquei, Millor Directiu Nit de 

l’Esportista Terrassa 2013) 

- Carta d’Antoni Hortal Martínez (Professor IES Terrassa i ex director tècnic 

secció tennis taula Epic-Casino del Comerç) 

- Carta de Joan Gutiérrez López (Periodista esportiu Terrassa TV) 

- Carta d’Albert Marcet Torrents (Director Institut Anàlisi Econòmica   - Centre 

Superior d’Investigacions Científiques - de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, Catedràtic AXA - GSE) 

 

Durant les recents legislatures, s’han mantingut diferents reunions amb la 

Regidoria d’Esports (Dani Nart, Marc Armengol i Eva Candela). 

 

3.24.2. Perfil de la instal·lació necessària 

 

El club ha fet una petició a l’Ajuntament de la cessió d’un equipament públic 

per a la pràctica del tennis taula.  

 

L’equipament hauria de permetre tenir un mínim de 10 taules fixes amb espais 

reglamentaris de competició i disposar de vestuaris, tot per a l’ús de la nostra 

pràctica esportiva.  

 

Aquest espai es podria convertir perfectament en un espai de 20 a 25 taules per 

a entrenaments i competicions de perfil aficionat.  

 

Les dimensions d’una taula de tennis taula són de 2,74 m de llarg per 1,52 

d’amplada.  

 

Les dimensions del recinte de joc per competir obliguen a una alçada mínima de 

4 metres i ha de poder delimitar àrees de joc de 10 metres de llarg per 5 metres 

d’amplada. 
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3.24.3. Reglament general Federació Espanyola de Tennis de Taula sobre 

dimensions de l’espai 

 

Així ho especifica el Reglamento General de la Federació Espanyola de Tennis 

de Taula en l’article 172  

 

http://www.rfetm.es/descargas.php?ver=REGLAMENTOS 

 

Artículo 172.- Sin perjuicio y además de las condiciones a que se refiere el 

artículo anterior, todo local de juego deberá reunir, como mínimo, los siguientes 

requisitos técnicos: a) La superficie de las áreas de juego será la exigida por la 

normativa específica de la competición y no podrá ser inferior en ningún caso a 

10 x 5 metros, debiendo estar delimitada en todo su contorno por vallas 

separadoras y estar libre de obstáculos. b) Con carácter general, la altura mínima 

será de 4,00 metros. En ligas nacionales la altura mínima será la exigida por la 

normativa específica de la competición y no podrá ser inferior a 4,00 metros en 

las categorías de Súper División y División de Honor, ni inferior a 3,00 metros en 

el resto de categorías inferiores. c) La iluminación tendrá una intensidad mínima 

de 600 lux sobre la superficie y de 400 lux, al menos, en el resto del área de 

juego. d) El local deberá disponer de un espacio para la correcta ubicación del 

público. e) El local deberá disponer como mínimo de vestuarios con servicios, 

ducha y agua caliente. f)) El local deberá disponer de todo lo necesario previsto 

por la normativa de controles de dopaje. g) Cualesquiera otros que contemplen 

las normas específicas de la competición 

 

3.24.4. Situació actual: situació controvertida davant la normativa  

 

On juguem lliga federada aquest, l’Institut Blanxart, segueixen sense funcionar 

les dutxes després de sis anys de la disputa de lliga estatal a les seves 

instal·lacions. 

 

A l’Institut Terrassa no es pot jugar lliga estatal per la situació malmesa del terra. 
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3.24.5. Possibilitats brindades pel local de la carretera de Matadepera 323: 

espai idoni i singular per a la pràctica del tennis de taula. Anàlisi a inici de 

temporada 2018-2019 

 

 

El local del Bonaire amb els tres mòduls satisfaria les nostres necessitats i podem 

avalar que s’amortitzaria social i, fins i tot, econòmicament la inversió per al barri 

i la ciutat. 

 

En aquest sentit, volem emfasitzar el que recollíem al primer punt detallant la 

petició. 

 

Compleix d’entrada amb totes les exigències de normativa per a la competició 

federada i podria donar sortida a les necessitats de creixement del club. 

 

Les competicions de lliga es juguen els dissabtes tarda i diumenge el matí, 

essent del tot convenient poder jugar 6 o 7 partits de competició en una mateixa 

jornada en aquestes franges. Per això, a banda de les possibilitats de 

creixement, disposar dels 3 mòduls lliures del local demanat, podria assegurar 

fer aquestes competicions sense problemes. Estem parlant d’un volum d’unes 

150 persones entre jugadors, acompanyants i públic, cosa que suposa un gran 

impacte econòmic i social al barri i, per extensió de la ciutat de Terrassa.  Quan 

no hi hagi partits de competició, el club farà l’activitat de Ping pong per a tothom 

dirigida a la competició no federada. En les condicions actuals, omplim sempre 

la sala del gimnàs del Blanxart per a aquest projecte amb la presencia d’unes 50 

persones. Amb un local amb els 3 mòduls demanats, creiem que podem 

mobilitzar un mínim de 150 persones cada cap de setmana d’octubre a maig. 

Si considerem que podem tenir sense gaires problemes uns 150 socis en un 

espai d’aquestes característiques entrenant els dies laborables, setmanalment el 

nostre local podria mobilitzar la presència d’unes 350 persones.  

Atès el perfil social del tot transversal i intergeneracional del nostre club i ensems 

amb la presència de persones acostumades a liderar projectes socials i 
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professionals, l’espai dedicat al tennis taula pot tenir un clar impacte social i, fins 

i tot, econòmic, a la zona, a banda, per descomptat, a nivell esportiu. 

Segons les darreres enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques 

d’hàbits esportius, es pot inferir que a Terrassa poden haver-hi 600 persones 

interessades en practicar tennis taula de manera habitual. El nostre club, en 

l’actualitat amb instal·lacions precàries i sense cap sala amb taules fixes, compta 

en l’actualitat amb 100 socis i 88 persones federades (tots amb llicència de la 

Federació Catalana de Tennis de Taula) en l’actualitat i, si pogués, voldria créixer 

molt més. 

 

El club, per descomptat, participarà i col·laborarà amb totes les entitats i agents 

del barri i de la ciutat i, per descomptat, les demanades per l’Ajuntament que 

vulguin integrar el tennis de taula en les seves activitats, com així hem fet 

sempre. 

Disposar d’un tercer mòdul de la mencionada instal·lació és una inversió 

esportiva, social i, fins i tot, econòmica, fàcilment amortitzable pel barri i la ciutat. 

El club pot afrontar els costos de manteniment ordinari de l’equipament i, en el 

pitjor dels escenaris, fer una inversió per condicionar-lo a la pràctica del nostre 

esport. Així mateix, el club pot assegurar tenir obert el local tots els matins i tardes 

de dilluns a divendres i tot el cap de setmana.  

 

D’altra banda, el club està obert a participar en qualsevol activitat que 

l’Ajuntament considerés convenient.  

 

Per a l’aval de la nostra capacitat esportiva i de gestió, vàrem adjuntar a la 

mencionada instància de fa cinc anys enrere, junt amb la presentació del club, 

cartes de diferents persones de renom en el món del tennis taula i de l’esport i el 

món professional de Terrassa. El club presentaria qualsevol documentació que 

sigui necessària per corroborar o ampliar el nostre perfil i solvència. 

 

La feina i el potencial del nostre club és objectiu. 
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3.24.6.. Evidències concretes de la precarietat de les instal·lacions per al 

període immediat juliol 2018 – novembre 2018. 

 

Només durant els darrers tres mesos, com així hem compilat, podem veure el 

següents problemes de la situació on estem, a banda de la impossibilitat de 

creixement com a club i la mala imatge i condicions precàries en les que juguem:  

1. Després de 6 anys, seguim sense poder tenir dutxes a l’Institut Blanxart, 

on es juguen les competicions de lliga; l’altre institut, no disposa d’un terra 

amb condicions per la competició, com és el cas de la Societat Coral Els 

Amics, sense terra ni vestuaris. 

2. Trencament taulell taula BTY valorada en 1000 euros a Institut Blanxart 

3. Bufament 2 taulells de taules BTY per magatzem en condicions climàtiques 

d’exterior a Institut Terrassa 

4. Endarreriment d’entrenament de competició a finals d’octubre a l’Institut 

Terrassa per obres 

5. Endarreriment d’entrenament de competició a mitjans de setembre a 

l’Institut Blanxart per obres 

6. No realització final de torneig social d’estiu per visita de nois estrangers i 

estada dormint al gimnàs de l’Institut Blanxart 

7. 2 Mudances del material de les taules i complements aquest estiu de 

l’Institut Blanxart 

8. 1 mudances del material de taules i complements aquest estiu de l’Institut 

Terrassa 

9. Desaparició de pilotes de competició a l’Institut Blanxart 

10. 3 soldadures de estructura metàl·lica de treus taules de competició a 

l’Institut Blanxart 

11. Reparació de les rodes de 6 taules de l’Institut Blanxart 

12. 2 partits de lliga estatal sense focus actius i complint normativa de llum a 

l’Institut Blanxart 
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4. Impactes socials futurs amb la cessió pública d’un local amb taules fixes. 

Projecte eficaç i eficient de gran potencial immediat 

 

4.1. Potencial: ús els 365 dies de l’any i les 24 hores. 

 

El club pot fer un ús intensiu de la instal·lació amb les diferents activitats i serveis 

que pot brindar i que tot seguit detallen. 

 

4.2. Professionalització entrenador / gestor  

 

El club preveu professionalitzar a l’entrenar Marc Clotet perquè sigui entrenador 

a jornada complerta i persona gestora del bon ús quotidià de les instal·lacions. 

 

4.3. Estimacions potencial de persones aficionades amb ús de les 

instal·lacions 

 

El club fàcilment pot assolir la xifra de 150 soci en un període de 4 a 5 anys, 

evolució mitjana que han seguit els clubs de la comarca un cop tingueren una 

cessió pública de taules fixes. 

 

El servei directe i indirecte a la ciutadania es pot multiplicar fàcilment. 

 

Segons les darreres enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques 

d’hàbits esportius, es pot inferir que a Terrassa poden haver-hi 600 persones 

interessades en practicar tennis taula de manera habitual. El nostre desig és tenir 

a Terrassa una bona massa social dedicada al nostre esport —amb una 

presència femenina important— i no ser només un club destacat en l'àmbit de la 
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competició. L’entitat es vol dedicar prioritàriament a les vessants formatives i 

promocionals i a ajudar i, si és necessari, liderar l'articulació de tot el tennis de 

taula que es practica a la ciutat de Terrassa.  

 

Però, és clar, també aspirem que els nostres jugadors joves puguin agafar el 

relleu dels qui ara es troben competint a primera divisió. I, si tinguéssim unes 

instal·lacions adequades, ens agradaria fitxar jugadors d'un gran nivell per al 

primer equip com, per exemple, Ramon Mampel i Marc Clotet, i com indicàvem 

abans, professionalitzar Clotet a jornada complerta com a entrenadors i gestor 

del club. 

 

4.4. Estimacions impacte social al Barri: relació amb les principals entitats 

socioesportives 

 

Podem fer moltes activitats, les quals detallarem tot seguit. Tenim relacions 

establertes amb les següents entitats: 

a. Relacions actuals amb Escola Enxaneta: voluntat de seguir fent 

tennis taula, esport històric del centre 

b. Relacions amb Centre Cívic del Bonaire: organització de la festa 

major del barri 

c. Relacions amb Associació de Veïns: organització de la festa major 

del barri 

d. Futbol Club Terrassa / Futbol Club Bonaire: tenim relacions de 

coneixença des de fa temps enrere amb l’equip directiu 

e. Club Natació Terrassa: coneixement des de fa molts anys de 

l’equip directiu  

f. Associació de Veïns de Can Roca: hi ha practicants habituals de 

tennis de taula, que participen a la lliga de jubilats 

g. FUPAR: Coneixem al Club Pingüí i els ajudem en l’organització del 

seu torneig anual de tennis taula 
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h. Casal de Jubilats de Can Roca: els coneixem de fa anys i 

participem en activitats del club, i podríem realitzar activitats 

conjuntes. 

i. Consell de Districte Vè: coneixement del Regidor Armengol amb 

qui es vol plantejar amb seguretat l’Open Memorial Antoni Bros 

(persona la qual té un carrer en el seu honor al barri i que va fundar 

la secció mítica de tennis de taula de l’Èpic Casino del Comerç, 

d’on provenim tots els fundadors i la directiva del club) 

 

4.5. Ampliació persones federades 

 

L’increment de la massa social directament ha de revertir en un increment de la 

massa social, la qual podria ser de 120 persones federades en el curt termini (2 

o 3 anys) i 150 en 4 o 5 anys.  

 

4.6. Ampliació dels equips federats sènior 

 

Podríem multiplicar per dos a curt termini el nombre d’equips sèniors per la 

disposició de més espai per competir. Ara en tenim 7, essent del tot factible ser 

14 equips en el curt termini (2 o 3 anys). 

 

4.7. Millores ingressos i ascensos a lligues de divisió d’honor estatal 

masculina i femenina 

 

La disposició de més massa social i les opcions de esponsorització, ens 

permeten generar ingressos que podrien revertir en ascendir de categoria en els 

equips sèniors femenins i masculins. 
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4.8. Organització de concentracions de primera estatal femenina: 3 

edicions per any 

 

Podríem organitzar les concentracions de lliga estatal de primera femenina, 

concentrant 10 partits de lliga en un mateix cap de setmana al club amb la 

presència de 5 o  6 equips de la resta de l’estat. 

 

4.9. Campus de Nadal, Setmana Santa i Estiu 

 

Podem fer activitats de campus. Es podrien fer convenis de col·laboració amb la 

resta d’entitats socioesportiva del barri. 

 

4.10. Seminaris master class gratuïts a les classes d’educació física de 

Terrassa 

 

Podríem fer amb assiduïtat formació per al professorat d’educació física de 

Terrassa. 

 

4.11. Pràctiques de Formació Professional Dual i pràctiques de Cicles 

formatius esportius 

 

Coneixement de fa anys el Director del Cicle Formatiu d’Esports de l’Institut 

Santa Eulàlia, Francesc Rico, el qual havia estat jugador del club, i es podrien 

establir relacions per ajudar a l’aprenentatge. 
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4.12. Extraescolar del Barri d’escoles i instituts públics (16 a 17:30 hores) 

 

Podríem posar en disposició de les escoles les instal·lacions i recursos humans 

per fer extraescolar. 

 

4.13. Optatives de tennis de taula d’ESO i seminaris d’assignatures 

d’educació física al club 

 

És un servies que podríem oferir a les nostres instal·lacions per aquests cursos 

obligatòries de primària i secundària 

 

4.14. Entrenaments adults i jubilats durant els matins 

 

Val a dir que el Casal de Jubilats de Can Roca és molt actiu i ens consta que els 

hi falten taules per donar servei als seus membres. Podrien venir al club a jugar 

i aprendre. Hi hauria l’entrenador professional a la seva disposició. 

 

4.15. Convenis amb clubs esportius del barri per diversificar oferta 

formativa esportiva i, en especial, per a diversificació de serveis en Campus 

de Nadal, Setmana Santa i Estiu 

 

Tenim molt bones relacions amb la resta d’entitats socioesportius i podríem 

compartir moltes projectes, sobretot en els serveis de campus. 

 

4.16. Organització i seu de competició federada Open Catalunya, Promeses 

Individuals i Promeses Equips: 15 edicions l’any. 
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El club podria fer oferta i ser seu d’aquestes competicions que organitza la 

federació catalana de tennis de taula. 

 

4.17. Organització i seu de competició escolar de Terrassa: 20 edicions 

l’any 

 

Els dissabtes pel matí i divendres per la tara seria un moment ideal per poder fer 

oferta de les nostres instal·lacions al Consell Esportiu Escolar per fer les seves 

competicions de benjamí, aleví, cadet i sènior. 

 

4.18. Organització i seu de les finals territorials escolar de la Província de 

Barcelona: 2 edicions 

 

Podríem fer oferta de les nostres instal·lacions i recursos humans per seguir fent 

aquestes finals a Terrassa. 

 

4.19. Organització de lliga municipal de persones jubilades amb seu de 

competició al club 

 

El club podria brindar les instal·lacions i recursos humans per fer aquesta 

competició. 

 

4.20. Tornejos nocturns cap de setmana i període de vacances 

 

Com molts clubs de Catalunya amb instal·lacions fixes, podríem oferir aquest 

servei. 
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4.21. Disposició seu i formació al grup extens i actiu de palistes jubilats del 

barri de Can Roca 

 

Es pot oferir aquest servei, entitat amb la que tenim constant relació. 

 

4.22. Disposició seu per al torneig de festa major del Barri del Bonaire. 

 

Com així coneixem la Festa major, el club podria ser seu de la competició de 

tennis de taula. 

 

4.23. Disposició seu de competició i/o entrenament pels Corporate Games 

a Terrassa (Setembre de 2019) 

 

El club formarà part del projecte. 

 

4.24. Organització amb infraestructures dignes d’Open Terrassa de Tennis 

Taula  

 

El club voldria realitzar aquest Open un cop a l’any. 

Es valorarà poder ser un memorial a Antoni Bros, el gran referent del tennis taula 

referent i del club, i alhora persona que dona nom a un dels carrers del Barri. 

Entenem que seria una gran festa que podria mobilitzar a moltes entitats i 

persones, i retre homenatge a persones exemplars de la ciutat. 

Antoni Bros fou terrassenc de l’any 1979, persona a qui Terrassa dedica el nom 

d’un carrer de la ciutat, situat al barri del Bonaire / Can Roca (districte Vè), per 

haver fundat i liderat la desapareguda secció de tennis de taula de l’Èpic – Casino 

del Comerç i, així mateix, l’entitat general de l’EPIC. 



 

 
 

87 
 

 

L’actual club de la ciutat neix de persones formades a l’Èpic-Casino del comerç. 

És hereu de l’estructura tècnica i directiva d’aquesta entitat de tennis taula 

històrica, que, al seu torn, fou la base de la fundació de l’Èpic, entitat poliesportiva 

referent a Terrassa entre les dècades dels anys 80 o 90 del segle passat. 

 

4.25. Establir contactes amb totes les entitats del Districte Vè de Terrassa i 

posar-nos a disposició de l’organisme i, si escau, participar-hi. 

 

Volem establir contactes amb totes les entitats esportives i que fan ús dels 

equipaments esportius, els equipaments cívics, les associacions de veïns i 

veïnes, de la gent gran, juvenils, els centres educatius, les associacions culturals 

i de l’àmbit de la salut i socioassistencials. 

 

4.26. Centre d’entrenament / tecnificació Federació catalana de tennis taula 

 

Gràcies a la disposició d’un local amb taules fixes, el club podria esdevenir centre 

d’entrenament o de tecnificació de la Federació Catalana de Tennis Taula, amb 

el corresponent prestigi que podria aportar per a la ciutat. 

 

5. Cessió municipal del local de la Carretera de Matadepera 323. Inici del 

gran projecte del club 

 

A l’any del seu divuitè aniversari, a meitat de la temporada 2018-19, el club ha 

obtingut el passat 15 de febrer la cessió d’un local de 1.000 metres quadrats 

que fa de Terrassa, tercera ciutat del país, un municipi amb una de les millors 

instal·lacions de Catalunya i que, per descomptat, es posaran al servei de la 

ciutat i de tot el tennis de taula català.  
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A l’amplitud de l’espai, cal sumar-hi estar al costat del quart cinturó – connexió 

ràpida al baix Llobregat, Anoia i Bages - i l’avinguda del Vallès – connexió 

ràpida al Vallès Occidental, Maresme i Barcelonès (a 25 minuts de Barcelona) - 

, places d’aparcament gratuït del tot garantides al costat de la instal·lació, 

parada de tren de ferrocarrils a cinc minuts, parada d’autobús municipal just 

davant de la porta i amb connexió directe a les parades de bus de ferrocarrils i 

Renfe.  

S’ubica al barri del Bonaire, al districte Vè de la ciutat, on hi ha un alt volum de 

població, molts serveis, i just al costat del club trobem les instal·lacions de 

piscina i futbol del CN Terrassa i del FC Bonaire, així com l’inici dels camins per 

anar a córrer i d’excursió al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Ubach. 

El local s'ubica a 500 metres del carrer dedicat a Terrassa al fundador de l'Epic-

Casino del Comerç, Antoni Bros, equip punter a nivell estatal durant la dècada 

dels 70 als 90. 

L'impuls que pot generar el nou local amb aquest fort arrelament a la ciutat, ha 

d'ajudar de manera decidida a enfortir convenis amb altres entitats i clubs 

esportius de la ciutat. 

Amb aquest espai, que permetrà tenir 20 taules d’entrenament i 10 de 

competició oficial seguint les àrees reglamentaris de joc de lliga estatal, es 

consolida un projecte d’èxit, tant en la dimensió competitiva com la social, que 

s’ha forjat en unes instal·lacions precàries, i es projecta de manera inequívoca 

cap a un escenari del tot engrescador per al tennis de taula i l’esport local i 

català.  

El club disposa així d'un nou local per entrenament i competició, que serà la 

propera temporada. El club rep el juliol de 2019 una subvenció d'obres valorada 

en 17.000 euros per l'Ajuntament de Terrassa i participa de manera recurrent a 

les subvencions d'activitat esportiva de l'Ajuntament de Terrassa.  

El club es posa a la total disposició de la ciutat de Terrassa i la Federació 

Catalana de Tennis Taula  per realitzar qualsevol activitat competitiva, 
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formativa, promocional i, fins i tot, de l’àmbit del lleure, que es cregui 

convenient. 


