
XXVI Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona 

Federació Catalana de Tennis Taula 

Dissabte 24 de novembre 

 Poliesportiu la Salle 17:00 hores 

Amb la col·laboració 

Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consell Català de l’esport, Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, Plataforme Proseleccions Catalanes, Enebé, Hotel Alimara, Fotoprix Vic, 
National Atesa, Canal Esports 3, Diari SPORT, Zona TT, Butterfly, SBD Travel, Creu Roja  



Edició d’enguany 

El proper 24 de novembre Barcelona acollirà una nova edició del Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona, una de les competicions de tennis de taula amb més tradició de Catalunya. El 
poliesportiu La Salle de la Ciutat Comtal serà, un any més, la seu d’aquesta singular prova.  
 
El bielorús Vladimir Samsonov, campió de les dues darreres edicions de la prova, serà la 
primera espasa d’un cartell que com en cada edició reunirà a vuit dels millors palistes del 
moment.  
 
D’aquesta manera el número 12 del món tindrà com a rivals el romanès Adrian Crisan i el 
grec Kalinikos Kreanga, números 17 i 60 del rànquing mundial, respectivament, els catalans 
Marc Duran, campió de Catalunya absolut 2012, i l’Oriol Monzó, Carlos Machado, vigent 
campió d’Espanya, i els xinesos Weidong Shi i Wang Jianan, palistes del San Sebastian los 
Reyes i  l’UCAM Floymape Cartagena, respectivament.  
 



Edició d’enguany 

 
 La prova, organitzada per la Federació Catalana de Tennis Taula, compta amb el suport 
principal de l’Ajuntament de Barcelona i amb el recolzament de la Diputació i la Secretaria 
General de l’Esport. El Canal Esports3 de la Televisió de Catalunya, la Creu Roja, la UFEC, la 
Plataforma Proseleccions Catalanes, National Atesa, l’Hotel Alimara, Zona TT, Butterfly, 
Fotoprix ,SBD Travel, Diari SPORT i NB Enebé són col·laboradors d’aquesta edició.  
  
Us hi esperem a tots! 

Servei de Premsa de la FCTT 
Tel. 93.280.03.00 // 646.664.724  
Barcelona, 1  de novembre de 2012 

 
 Guanyadors de 2011 



Salutació del President: 

 Un any més agafem el repte de portar a terme una 
nova edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
de Tennis de Taula. Aquest any arribem ja a la seva 25a 
edició.  
 
 La FCTT manté un fort compromís en la realització de 
tots els esdeveniments importants de caràcter 
internacional que organitza, per aquest motiu intentem 
portar sempre que es pot alguns dels millors i més 
carismàtics jugadors del panorama mundial  amb les 
dificultats que això comporta  
ost que suposa per a l’organització convidar  gent de 
primer nivell.  
  

  
Joan Arnau i Canalias 
President de la FCTT 

 Us esperem a tos al “Poliesportiu La Salle” (C/ Sant Joan de la Salle 20-36-
Barcelona) el dia 19 de novembre a les 17 hores.  
  
Us desitjo un bon “Ciutat de Barcelona” i agraeixo la confiança d’institucions i 
espònsors que fan possible un any més aquest esdeveniment.  
 



Salutació de l’Ajuntament 

Un any més, Barcelona torna a albergar la celebració del Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona de Tennis de Taula. Enguany n’és la seva vint-i-sisena edició, una fita impossible 
d'assolir i d'entendre sense tenir present la feina de la Federació Catalana de Tennis de 
Taula, tant perquè ha posat en valor aquesta competició a nivell internacional com 
perquè ha sabut ensenyar i fer estimar aquest esport als molts nois i noies que han 
crescut practicant-lo. Aquest ha estat un sentiment d'il·lusió i de compromís que aquesta 
federació, amb més de setanta-cinc anys d'història, ha sabut transmetre i contagiar 
generació rere generació.  
La celebració d’una nova edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona fa palès 
també el suport que la ciutat ha donat aquest esport, tant pels seus beneficis 
competitius, saludables i lúdics, com pels valors i principis que el tennis de taula transmet 
als qui el practiquen. Bon exemple d'aquest compromís és la tradició i la bona salut que 
gaudeix aquest esport a la nostra ciutat, amb els clubs, la seva presència a les escoles, al 
carrer, a les festes populars, així com amb l’èxit del programa Pingpongpertothom, i amb 
la difusió del tennis de taula adaptat. 
  
Barcelona, mitjançant la celebració d’aquest trofeu, vol donar suport i animar a tothom, 
especialment els nostres nois i noies, perquè practiquin el tennis de taula, i continuïn 
competint i gaudint d’aquest esport.     Maite Fandos 

Tinenta d’Alcalde 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

Ajuntament de Barcelona 

 



Vladimir Samsonov (Bielorússia) 

El bielorús és des de fa uns anys un dels millors 
jugadors europeus de tennis de taula. 
Actualment, es troba situat en la dissetena 
posició del rànquing de la ITTF, fet que el 
converteix en el tercer palista europeu millor 
classificat, per darrera de l’alemany Timo Boll 
(no. 4) i l’ucraïnès Dimitrij Ovtcharov. 
Amb només 36 anys, Samsonov té un palmarès 
impressionant.  
 

Tres vegades campió del món (1999, 2001 i 2009) i d’Europa (1998, 2003 i 2005),  el palista 
bielorús acumula sota les seves esquenes multitud de guanys en el circuit de Proturs de la 
ITTF, d’entre els que destaquen en el darrer any les terceres posicions que va aconseguir 
tant a la Copa del Món de Liverpool, com a l’Euro Top de Villeurbanne.  
 
Samsonov, a més, serà l’encarregat de defensar el títol de campió del Torneig Internacional 
de Barcelona, un torneig que ha guanyat en tres ocasions (1996, 2010 i 2011). L’estrella del 
Charleroi, club belga on juga actualment, és un dels palistes amb més elegància del circuït, 
amb un joc eficient i molt regular.  
 



Adrian Crisan (Romania) 

Crisan, un dels millors palistes del panorama 
europeu, passa per un dels seus millors 
moments de forma, que l’han dut a ocupar la 
dissetena posició del darrer rànquing mundial 
de la Federació Internacional de Tennis de 
Taula (ITTF).   

Entre el seu palmarès destaquen els vuit títols de campió de Romania, el seu país natal, 
així com les seves quatre participacions olímpiques (Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 
2008 i Londres 2012).  
Aquest any Crisan ha aconseguit, a més, la cinquena posició a l’Euro Top Villeurbanne 
(França).  
A més, el palista de 32 anys també va participar a la Copa del Món de Tennis de Taula a 
Liverpool i al Campionat del Món de Dortmund (Alemanya), on va quedar classificat a la 
26a posició. 
 



Kalinikos Kreanga (Grècia) 

Kalinikos Kreanga és, junt a Panagiotis Gionis, 
el pal de paller del tennis de taula grec. 
Número 60 del rànquing mundial de la 
Federació Internacional de Tennis Taula, 
Kreanga ja sap el que és guanyar el Torneig 
Ciutat de Barcelona.  Ho va fer en la vint-i-
cinquena edició, l’any 2006.  

Aquest palista d’origen romanès va adquirir la nacionalitat grega l’any 1989, quan encara 
com a menor d’edat va abandonar el seu país d’origen per jugar a l’A.C. Zografou. 
Kreanga destaca en el seu joc per utilitzar l'estil ‘shakehand’ per mantenir la raqueta. 
 
Les seves armes d'atac preferides són el topspin de dreta i un fort cop de revés. I és que 
el seu revés és considerat un dels cops més devastadors del món amb una tècnica única. 
En el seu palmarès destaquen la primera posició de l’Euro-TOP-12 del passat any, així 
com el triomf en diversos Pro-Tours del Circuit de la ITTF (Open de Rússia i Xile al 2004 i 
de Japó al 2000). 
 



Wei Dong Shi (Xina) 

És un dels jugadors de la plantilla del San 
Sebastián los Reyes, equip de la Superdivisió, 
del que forma part des del 2000.  
 
Amb 35 anys, aquest jugador dretà i d’estil 
atacant, ha arrancat la temporada amb molta 
força a la Superdivisió 

En els cinc partits que ha disputat amb el seu equip a la màxima categoria nacional s’ha 
apuntat cinc victòries, i només ha perdut un onze. 
. Un inici que continua amb la bona campanya realitzada ja la temporada passada, on va 
acabar com a número 4 del rànquing de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. 
Només va perdre set dels 35 partits disputats.   



Wang Jianan (Xina) 

Jugador de l’UCAM Cartagena, equip de la 
Superdivisió Masculina, on milita des de fa 
quatre temporades.  
El palista xinès ha demostrat ser un dels millors 
de la Lliga. De fet, l’anterior campanya va 
guanyar 31 dels 36 partits que va disputar amb 
el seu equip, acabant la temporada com a 
número 2 del rànquing nacional de la Real 
Federación Española de Tenis de Mesa.  

Aquesta temporada Jianan també ha començat amb força. Dels sis partits que ha 
disputat en les quatre primeres jornades de Lliga, només n’ha perdut un. Va ser 
precisament contra Oriol Monzó, del DKV Borges Vall, un dels seus rivals també en 
aquesta edició del Torneig Internacional Ciutat de Barcelona.   



Marc Duran (Catalunya) 

Actual Campió de Catalunya, el palista de 
Vilanova i la Geltrú participa actualment a la 
Superdivió Masculina a les files del DKB Borges 
Grup Vall, amb qui es va proclamar campió la 
temporada 2010-2011. Internacional habitual 
amb la selecció espanyola, Duran va acabar la 
temporada en el número 6 del rànquing 
absolut de la Real Federación Española de 
Tenis de Mesa.  

El palista català, a més, s’ha proclamat aquest any subcampió d’Espanya. Però si hi ha un 
èxit per destacar en el palmarès internacional del palista català és el seu triomf en el 
Pro-Tour de Rabat de 2011, on es va endur l’or en la categoria de dobles amb l’espanyol 
Jesús Cantero.    
En la seva darrera participació al Torneig Internacional Ciutat de Barcelona, Duran va 
quedar eliminat als quarts de final a mans de Smirnov. La seva millor actuació al torneig 
va ser a la XXIV edició, on va protagonitzar la sorpresa arribant a semifinals del 
campionat en derrotar a la primera ronda a Robert Gardos, campió de l’edició del 2009. 
 
 



Oriol Monzó (Catalunya) 

Actual subcampió de Catalunya, el palista de 
Sitges és un dels jugadors de la plantilla del 
DKB Borges Vall, amb qui la temporada 
passada va disputar 22 partits de Superdivisió 
amb un destacable balanç de victòries (12).  
De fet, el jugador català va acabar la 
temporada a la dissetena posició del rànquing 
de la Real Federación Española de Tenis de 
Mesa.  

Internacional amb les seleccions catalana i espanyola, aquesta jove promesa s’ha 
proclamat campió d’Espanya des d’alevins fins a sub-21. Medalla de plata als Jocs del 
Mediterrani sub-21, Monzó ha estat tres vegades campió de Catalunya absolut, dos 
vegades campió d’Espanya absolut en dobles i una vegada subcampió d’Espanya absolut 
individual.  
Aquesta és la tercera participació de Monzó al Torneig Internacional Ciutat de Barcelona. 
En les dues anteriors no va poder passar de la primera ronda.  



Jesús Cantero (Espanya) 

Número 14 del rànquing absolut de la Real 
Federación Española de Tenis de Mesa, Jesús 
Cantero és un dels referents tant de la selecció 
espanyola com de l’UCAM Floymape 
Cartagena, l’equip de la Superdivisió Masculina 
on milita des de fa uns anys.  

Campió d’Espanya en les categories alevina, juvenil i universitària, el triomf internacional 
més important del palmarès de Cantero es situa al 2011, quan va proclamar-se campió 
de dobles al Pro-Tour de Rabat fent parella amb el català Marc Duran.  
 
En la seva darrera participació al Torneig Internacional Ciutat de Barcelona, Cantero no 
va poder superar la primera ronda. Va caure derrotat amb gran autoritat davant 
d’Ovtcharov.  
  



Sistema de Competició 

El sistema de joc del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona és d’eliminatòria directa 
entre els jugadors.  
Es disputaran quarts de final, semifinals i la gran final, i els partits es desenvoluparan al 
millor de cinc jocs. 
El sorteig es realitzarà dies abans de la competició en els locals de la Federació Catalana 
de Tennis Taula.  
 



Històric de Resultats 

Any Edició Campió 

1983 I Ulf Carlsson (Suècia) 

1984 II Andrzej Grubba (Polònia) 

1986 III Li Yongsheng (Xina) 

1988 IV Guo Yuehua (Xina) 

1989 V Guo Yuehua (Xina) 

1990 VI Mikael Appelgreen (Suècia) 

1991 VII Mikael Appelgreen (Suècia) 

1992 VIII Kim Taek Soo (Corea) 

1993 IX Jean - Michael Saive (Bèlgica) 

1994 X Jean - Michael Saive (Bèlgica) 

1996 XI Vladimir Samsonov (Bielorússia) 

1997 XII Zoran Primorac (Croàcia) 

1998 XIII Zoran Primorac (Croàcia) 

1999 XIV Zoran Primorac (Croàcia) 

2000 XV Zoran Primorac (Croàcia) 

2001 XVI Txen Zhibin (Xina) 

2002 XVII Timo Boll (Alemanya) 

2003 XVIII Jens Lundqvist (Suècia) 

2004 XIX He Zhi Wen (Espanya) 

2005 XX Cheung Yuk (Hong Kong) 

2006 XXI Kalinikos Kreanga (Grècia) 

2008 XXII Hu Bin (Xina) 

2009 XXIII Robert Gardos (Àustria) 

2010 XXIV Vladimir Samsonov (Bielorússia) 

2011 XXV Vladimir Samsonov (Bielorússia) 



Situació Geogràfica 
Poliesportiu La Salle 
 
L’escenari del XXVI Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona té una capacitat per a 900 
persones. És un pavelló de nova construcció, ideal per a la pràctica i visualització del 
tennis de taula. 
Adreça: Carrer de Sant Joan de la Salle, 20-36 
(Districte de Sarrià - St. Gervasi, Barcelona) 
 

http://goo.gl/maps/LYBqV 

http://goo.gl/maps/LYBqV


Entrades 
 
El preu de l’entrada per assistir a la XXVI edició del Trofeu Internacional Ciutat de 
Barcelona és de cinc euros, dos euros per a jugadors federats per la Federació Catalana 
de Tennis de Taula.  Es podran adquirir a la mateixa taquilla del Pavelló el mateix dia de 
la competició o en les oficines de la Federació Catalana de Tennis de Taula (Carrer 
Duquessa d’Orleans 29, Sarrià). 
 
Premis 
 

- Campió: Trofeu Àmfora de l’Ajuntament de Barcelona. 
- Subcampió: Trofeu. 
- Semifinalistes: Trofeu 

En metàl·lic es repartiran 17.000 euros en premis. 
 
Televisió 
 
Un any més, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona comptarà amb el suport de la 
Televisió de Catalunya, que enregistrarà l’esdeveniment i l’emetrà en diferit uns dies 
després de la celebració de la competició.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació Adicional 



Patrocinadors i col·laboradors 



Organitzadors i Responsables 
   - Presidència: Joan Arnau i Canalias 
   - Gerència: Santi Navarro 
   - Direcció executiva: Francesc Boluda 
   - Cap de muntatge: Pere Cobo 
   - Secretari: Jaume Colldeforn 
   - Servei de premsa: Alba Martín 
   - Fotògraf: Alfred Lieury 
   - Locució: Joan Barberà 
   - Assistència als participants: Albert Arcos 
   - Auxiliars de pista:  
                                           - David Bachs,  
          - Bernat Alcañiz,  
       - Pau Mangrané,  
                       - Ricard Gonzàlez 
       - Manuel Argudo 
 

Federació Catalana de Tennis de Taula (FCTT) 
C/ Duquessa d’Orleans, 29 interior 

08034. Barcelona 
Tel. 93.280.03.00 
Fax. 93.280.35.42 

www.fctt.org 
fctt@fctt.org 

 


