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 El CEM La Mar Bella va aco-
llir, el divendres 25 d’abril, la final 
de tenis taula en la modalitat 
individual. Aquesta jornada era 
la cloenda de curs després de 7 
jornades de campionat per 
equips i una més d’individual 
celebrades des de novembre fins 
a l’abril. Totes aquestes fases de 
la competició sempre s’han dis-
putat a les instal·lacions de la 
Mar Bella els divendres de 18h a 
20.30h. 
La final individual d’aquesta dis-
ciplina va estar protagonitzada 
per 90 participants provinents de 
12 entitats diferents de la provín-
cia de Barcelona. Entre aquests, 
una desena van ser noies. Es van 

Cloenda del tennis taula 
amb les finals individuals

TENNIS TAULA

Morales i Anton fent una demostració  davant els joves participants 
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esport; Jordi Morales i Josep 
Anton. El primer es tracta d’un 
jugador professional de ten-
nis taula amb discapacitat físi-
ca de classe núm 7, que va par-
ticipar en les Olimpíades Para-

límpiques de Sidney 2000, Ate-
nes 2004, Pequín 2008 i Londres 
2012, aconseguint medalla de 
bronze a Atenes individual i pla-
ta a Londres per equips. D’altra 
banda el jugador de 1a Nacio-
nal al Club TT Sant Cugat, Josep 
Anton, enguany ha estat Campió 
del Món del concurs Internacio-
nal de trucs i cops espectaculars 
organitzat per la (ITTF) Interna-
tional Table Tennis Federation.
Aquest curs s’han sumat dues 
entitats noves i s’espera més 
participació l’any vinent.  Un dels podis del campionat

L’AMPA ESCOLA MESTRE ENRIC 
GIBERT I CAMINS; I L’ESCOLA 
GREVOL DEBUTAVEN EN 
AQUEST TORNEIG 

organitzar diferents categories, 
des de benjamí fins cadet-juve-
nil. El pòdium va estar bastant 
repartit entre les entitats parti-
cipants.
Cal destacar que en aques-
ta cita van fer entrega dels tro-
feus dos representants d’aquest 

ELS JUGADORS PROFESSIONALS  
JORDI MORALES I JOSEP ANTON 
VAN FER ENTREGA DE TROFEUS


