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RESUM  TEMPORADA 2014-2015 

 

2ªESTATAL MASCULINA 

.valenti barlam 

.ramon sala 

.domenec torrades 

.xavi alcala 

 

Responsable: xavier fusalba 

 

 

 
 

x.alcala, v.barlam, r.sala, d.torrades 

 

Despres d'un començament força irregualr, l'equip es va anar acomodant a la categoria. 

despres d'un any anterior dificil on es va baixar de 1a estatal, i despres de la marxa del 

josep armengol a l'esparreguera i la baixa d'adrià montanyà per motius familiars es va  

remodelar l'equip amb dos jugadors de 3a estatal con el x.alacala i el d.torrades. 

els jugadors mes importants han sigut el r.sala i v.barlam molt mes experimentats en la 

categoria. El final del campionat s'ha aconseguit una 5e plaça molt meritoria i que ha 

donat tranquil.litat a l'equip al final de temporada. 
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3ªESTATAL MASCULINA 

.josep montaner 

.cesc case 

.arnau obradors 

.joan vila 

.xavier ubeda 

.xavier fusalba 

 

Responsable: xavier fusalba 

 

 
 

j.vila, x.ubeda, x.fusalba, c.case, j.montaner, a.obradors 
 

 

Equip format per tres veterans i per la nova fornada de jugadors joves que pujen de 

l'entitat, han fet una campanya molt regular aconseguint al final de la lliga una 5e plaça, 

empetats amb el 4art classificat que va ser l'olesa. 
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2ªPROVINCIAL “A” 

.angel soto 

.andrei chellenyak 

.arnau obradors 

.cesc case 

.josep montaner 

 

 

Responsable: angel soto 

 

 
 

j.montaner, a.chellenyak, c.case _falta. a.soto i a.obradors 

 

Era la aposta dels jugadors joves que l'any anterior havien estat jugant a 3a provincial, 

junt amb dos jugadors consolidats ha a la categoria. En general ha estat una temporada 

força irregular, amb bon joc pero amb una mica de falta d'experiencia, pero al final s'ha  

aconseguit l'objectiu de salvar la categoria. El juagdor mes important ha sigut en 

j.montaner pero els altres han ajudat molt. 
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CIRCUIT PROMESES INDIVIDUAL I EQUIPS 

 

Es una competicio pensada per tots els jugadors fins a la categoria de juvenils. 

Hi han participat durant tot l'any 15 jugadors, alguns ja experimentats i d'altres que 

començaven a jugar. 

A nivell individual els que han arribat mes lluny han sigut: 

nivell A: josep montaner 

nivell B: cesc case 

nivell C: arnau obradors 

 

tambe cal que destecar  que tambe es va fer un equip per jugar el circuit promeses amb 

nens que començaven a competir i dues de les fases les varem organitzar aqui a sallent 

amb un bon bagatge tant per part dels jugadors com de l'organitzacio. 

 

 
 

equip circuit promeses 

a.estruch, j.macià, a.cifuentes, a.llobet, g.notario, i.cifuentes 
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CAMPIONATS QUE HAN PARTICIPAT FINS A JUVENILS 

 

Com cada d'any tambe cal destecar que els jugadors joves han participat a totes 

les fases previes dels campionats de catalunya tant per equips, individuals i dobles. 

Per equips s'ha participat a la fase previa: benjami, infantil i juvenil. 

Finalment s'ha pogut accedir a dues fases finals: 

 

*CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMI 

 

 
 

a.cifuentes, a.llobet, g.notario, i.cifuentes_ falta e.ivernon 

 

*CAMPIONAT D'ESPANYA JUVENIL 

 

 
 

j.macià, j.montaner, c.case, a.estruch 
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ESCOLARS DE TENNIS TAULA 

 

Tambe cal remarcar que com fa desde varies temporades el club organitza els 

campionats escolars de tennis taula de la nostra comarca, amb el suport del consell 

esportiu del bages i de l'ajuntament de sallent. Aportant el nombre mes gran 

de jugadors que qualsevol altre entitat o escola. 

 

 
 

TORNEIG DE REIS 

Es el torneig social del club, on tothom pot gaudir d'una matinal entretinguda i 

divertida. 

 

 
 



club tennis taula sallent                   
pavelló poliesportiu de sallent                                                                     

c/verge del pilar s/n 

08650-sallent 

Núm. de registre al CCE: 06571 

NIF de l’entitat: G59640771 

Pavelló tel. 93 820 60 25 

Persona contacte joan vila tel. 93 837 04 48, jvila@mepsa.es, fax. 93 820 2252 
 

 
 

 

 

 

FINALMENT DESTECAR QUE JA ESTEM A PUNT D'INICIAR UNA NOVA 

TEMPORADA QUE CONTINUARÀ AMB LES MATEIXES PAUTES QUE 

L'ANTERIOR, INTENTANT MILLORAR UNA MICA MES CADA DIA. 


