
El Club Tennis Taula Cubelles es va fundar el 2008 
amb l’intenció de difondre la pràctica d’aquest esport 
al  poble  cubellenc  i  representa  el  municipi  en 
competicions  oficials  per   Catalunya  i  per  l’estat 
espanyol .

En modalitat   EQUIPS  

L’entitat  porta  3  anys  competint  en  lligues 
provincials amb dos equips:

•  El  primer  ha  aconseguit  dos  ascensos  de 
categoria  i  subcampionats  de  lliga  (2009: 
Segona  i  2010:  Primera).  A  més  d’una 
meritòria  3a  plaça  a  la  màxima  lliga 
provincial (2011: Preferent).

• El segon equip ha sumat un subcampionat de 
Copa (2009: Segona) i dues participacions a 
la 3a divisió (2010: 25è i 2011: 11è).

En modalitat   INDIVIDUAL  

En general, els jugadors del CTT Cubelles participen 
majoritàriament en proves de la barcelonesa, on hi ha 
hagut excelents resultats amb varis podis.   A més a 
més, els palistes del primer equip també juguen en 
competicions  catalanes  i  espanyoles,  on  s’ha 
aconseguit també bons resultats.

V  essant SOCIAL  

El  Club  col·labora  amb  l’Ajuntament  en  activitats 
esportives,  com el  Dia  de  l’Esport  i  l’organització 
d’un torneig popular per la Festa Major de Cubelles. 
A  més  a  més,  l’entitat  facilita  als  socis, 
l’aprenantatge  d’aquesta  disciplina  perquè  mica  en 
mica  poguin  arribar  a  jugar  en  competicions 
provincials.

Per  aquell/a  que  estigui  interessat  en  aprendre, 
practicar i disfrutar del tennis taula. El CTT Cubelles 
disposa d’un espai  per  poder  jugar  dins  el  Pavelló 
Poliesportiu de Cubelles.

Els  dies  que  se’ns  pot  trobar  són:  DILLUNS, 
DIMECRES i DIVENDRES.

Els horaris que el club ha establert són:

· 17h 30m a 19h: Iniciació, per aquells que vulguin 
aprendre amb entrenador personal.

· 19h a 21h: Al gust del soci, entrenaments lliures.

P  REU  :  

La  quota  de  soci  que  dóna  llibertat  a  tots  els 
entrenaments i les participacions en les competicions 
d’equips és de 10€ mensuals, pagats trimestralment.

C  ONTACTE  :  

· Marc Galofré (President): 680 941 047

· email: cttcubelles@hotmail.com

· Espai WEB: http://cttcubelles.wordpress.com

Dades   del nou   soci   

- Nom:

- DNI:

- Adreça:

- Data naixement:

- Email:

- Telèfon: 

- Signatura

http://cttcubelles.wordpress.com/
mailto:cttcubelles@hotmail.com

