
 NOTÍCIES CTT CUBELLES [06/08/2012] 
   
  Web del club: http://cttcubelles.wordpress.com/ 

Més detall sobre els nostres equips en el portal WEB!  
 
Primer equip: http://cttcubelles.wordpress.com/equips/preferent/ 
Segon equip: http://cttcubelles.wordpress.com/equips/segona-b/ 

Titulars: 
1) Ferran Brugada es corona campió del 5è Open Cubelles de Festa Major 
2) Bona presència al Torneig Popular 

 

 
1) Ferran Brugada es corona campió del 5è Open Cubelles de Festa Major 
El pavelló de Cubelles es va omplir fins a la bandera 
 
El dissabte 4 d’agost es va celebrar una nova edició del torneig de Festa Major que el CTT 

Cubelles organitza com cada any a la 1a setmana d’agost, obert per a tothom i sense cap 
restricció. Enguany s’aconseguia el quinquenni i es van trencar pronòstics, ja que la inscripció 
va arribar al màxim permès, 96 participants que varen venir a Cubelles a passar el dia assolellat 
a jugar unes partides de tennis taula. 
 
La competició arrancava de bon mati amb la fase previa de grups (els 96 participants repartits 
en 16 grups de 6 jugadors). Els dos primers de cada grup es classificaven per les eliminatòries 
del quadre A, els 3s I 4s del grup passaven al quadre de consolació B. Mentre els 5s I 6s 
quedaven eliminats. 

 
Com es habitual en aquesta prova va haver cartell de luxe amb la presencia de 2 jugadors 

enrolats a la Supervisió d’honor masculina: Ferrán Brugada (Escala) i Marc Caymel (ex Falcons). 
 
Tots dos favorits en adjudicarse el títol, van aconseguir sobreposar-se a cada un dels rivals 

per aconseguir arribar a l’anhelada final. El sabadellenc Brugada va superar: 3-0 a Richard 
García (ciervo), 3-1 a Álvaro Barreneche (Nàstic), 3-0 a Amador Ruiz (Prat) I A Ramón Clivillé 
(falcons). Mentre, Caymel va superar en 3 jocs a Francesc Castells (Ciervo), a Josep Antón (St. 
Cugat), Raúl Porta (Ripollet) I Jordi Latorre (Borges). 

 
A la final, Brugada va ser el primer en pasarse per davant en el marcador, en guanyar el 1r 

joc per 11 punts a 6. En el 2n va haver mes igualtat, inclòs Caymel va disposar d'un avantatge 
mínima de 2 punts que acabarien sent remuntats pel seu rival I que s’emportaria per ventatges, 
I deixava Caymel tocat amb l’aigua el coll. Aquest últim començava el 3r joc molt desencertat, 
cosa que Brugada no va deixar escapar per disposar un lleu avantatge que mai veuria perillar I 
on acabaria sentenciant I col·locant el 3-0 final I ser el nou campió de cubelles. 

 
Pel que fa el quadre de consolació “B”, Albert Pastor (Borges) va ser el nou campió 

derrotant en 3 jocs a l’aleví del nàstic, Enric Rodríguez. El podi el van completar dos companys 
mes del tarragoní, Ferrán Perarnau I Svetlana Skobkina (semifinalistes). 

 
Per part local varen participar: Marc Lari, Antonio Baltanás, JM Parra I Marc Cereto. Tant 

sols el 1r aconseguia passar el tall de grup en 1a posició, pero quedava apartat en els 16s en 
caure per 3 jocs contra Ferrán Huguet (CNS). 

 
A la clausura de la prova, el regidor d’esports de Cubelles, Narcís Pineda, i el col·laborador 

ChemaTM, van procedir a l’entrega de premis als millors classificats.  
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Quadre d’honor 
 

 A 
 

Posició Jugador Club 

1 Ferran Brugada CER L’Escala 

2 Marc Caymel Independent 

3 Ramón Clivillé Falcons de Sabadell 

3 Jordi Latorre Les Borges Blanques 

 

 B 
 

Posició Jugador Club 

1 Albert Pastor Les Borges Blanques 

2 Enric Rodríguez Nàstic 

3 Svetlana Skobkina Nàstic 

3 Ferran Perarnau Nàstic 

 
 
Àlbum Fotos V Open Cubelles: 
http://www.flickr.com/photos/cttcubelles/sets/72157627261500493/ 
 
 

 
2) Bona presència al Torneig Popular 

 
Una seixantena participants en les diferents proves  

 
Aquest any no podia fallar i el campionat de tennis taula popular ha estat un dels actes dins 

el programa de la Festa Major de Cubelles. Organitzat pel CTT Cubelles i amb la col·laboració 
del consistori,  el passat diumenge pel matí es va poder  dur a terme la prova amb les 
categories del femení, menors de 14 anys i sèniors, amb una participació de 60 jugadors. 
 
 Totes tres categories van jugar una lligueta prèvia de grups, on els millors classificats 
passaven a les rondes finals. 

 
A la categoria de menors de 14 anys el campió va ser Ángel Hernández que aconseguia 

derrotar a les semifinals a Xavi Liarte i Victor Moreno a la final. El subcampió, Moreno, havia 
derrotat a les semifinals a Josep Masip. Tant Liarte, com Masip van pujar al podi amb la 3a 
posició, acompanyant a Moreno i Hernández.  

 
En el femení es va proclamar campiona, la jove Irene Leiva que aconseguia remuntar en el 

cinquè joc i derrotar per ventatges a la finalista Amparo Amador. Abans d’arribar a la final, 
Leiva guanyava a Mireia Arlández (4ts) i a Anna Hernández (semifinals). Mentre Amador, es 
desfeia a quarts de Rosalia Casas, i a les semifinals de Rebeca Betanzo. 

http://www.flickr.com/photos/cttcubelles/sets/72157627261500493/
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Finalment en la prova absoluta, el guanyador de l’any passat no va poder revalidar el títol i  

se l’ha adjudicat un nouvingut en aquesta prova, Santi Mosquera. Després d’assolir la primer 
plaça de grup derrotava a Narcís Pineda (8s), Juan José Ruiz (4s), Sergi Reboiro (semis) i a la 
final a Jose Antonio Sánchez. Mentre que el finalista va haver de suar tinta, ja que després de 
ser 2n de grup va haver de derrotar a varis caps de sèrie,  Josep González (8s), Lluís Poch (4s) i 
Carlos Alonso (semis). Així doncs, Alonso i Reboiro, van acompanya a Sánchez i Mosquera, com 
a tercers classificats. 

 
En la fi de l’acte, el regidor d’Esports de Cubelles, Narcís Pineda, otorgà els premis als 

millors classificats de les diferents categories. 
 

 

Quadre d’honor 

 Menor de 14 anys 

Posició Jugador 

1 Ángel Hernández 

2 Victor Moreno 

3 Xavi Liarte 

3 Josep Masip 

 

 Femení 

Posició Jugador 

1 Irene Leiva 

2 Amparo Amador 

3 Rebeca Betanzo 

3 Anna Hernández 
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 Sènior 

Posició Jugador 

1 Santi Mosquera 

2 JA Sánchez 

3 Carlos Alonso 

3 Sergio Reboiro 

 

 
 Àlbum de les fotos del Popular: 
http://www.flickr.com/photos/cttcubelles/sets/72157627261500493/ 
 
 

http://www.flickr.com/photos/cttcubelles/sets/72157627261500493/

