
 

Crònica i resultats 2n Open Tennis Taula d’Arbúcies  

15 i 16 de setembre de 2012 

Amb la celebració del 2n Open de tennis taula, Arbúcies a tornat a viure un cap de 
setmana intens dedicat exclusivament a aquest esport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnífic aspecte que oferia el pavelló de Can Pons 

 

Dissabte al matí van encetar la competició els més petits. En categoria Infantil No 
Federats el guanyador va ser l'Adrià Martínez del CTT Cardedeu. La segona posició la 
va aconseguir en Pere González (CTT Ripollet) i va tancar el podi el local Miquel 
Campderrós (CTT Arbúcies). 

                Podi infantil 

 

 
 
 
 



 

En categoria Aficionat No Federat les dues primeres places les van copar els jugadors 
de la casa. Primer classificat Josep Campderrós (CTT Arbúcies) en guanyar a la final 
per 3 -1 al seu company de club Navi Rahi. 
El tercer lloc seria per en Joan Pijoan (CTT Sils) al vèncer en la final de consolació a 
l'Esteve Ribera del CTT Celrà. 

            

          Podi aficionats                         Bon ambient en totes les competicions. 

Dissabte a la tarda es disputà la competició en categoria de Federats. Amb una 
participació de 63 palistes vinguts de diferents clubs de les províncies de Girona i de 
Barcelona. 

Sergi Molist del CTT Sant Hilari seria el guanyador absolut del torneig, en vèncer a la 
final per 3 - 0 a un sorprenent Lluís Castaño (CTT Tona) que va desplegar un gran 
nivell de joc durant tot el torneig.. 
El tercer lloc del podi va ser per en Lluís Burgaya (TT Borgonyà) en imposar-se per 3 a 
1 a Josep Sánchez (CTT Calella). 

D'aquesta manera el jugador de Sant Hilari es proclama campió per segon any 
consecutiu de l'Open d'Arbúcies d'una forma aclaparadora sense haver perdut ni tant 
sols un joc en tot el campionat. 

Podi final federats 



 

Diumenge al matí la competició va ser pels jugadors i jugadores que participen en el 
programa específic de pingpongpertothom que organitzen els clubs a través de la 
Federació Catalana de Tennis Taula. 

El guanyador va ser en Jordi Vila (5*) segon en Josep Caimel (5*) i tercer classificat 
Josep Campderrós (4*). 

     Podi ppxtt 

 

Des del Club Tennis Taula Arbúcies volem donar les gràcies a tots els jugadors que 
han participat en aquesta segona edició, a l'Ajuntament d'Arbúcies per la seva 
col·laboració i a tots els patrocinadors que ens ajuden a fer realitat els nostres 
projectes. 

 

  

Club Tennis Taula Arbúcies 

  

 

 

 

 

 

 

 


