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Esports

TT Aliança
A Lliçà d'Amunt hi ha un club de tennis taula que 
s'anomena TT Aliança. Ens entrenem dos dies a la 
setmana en una sala petita amb sis taules: dimarts 
i dijous de 8 a 10 del vespre i  el diumenge hi ha 
partit a les 11.

Aquest  club  està  situat  al  centre  del  poble,  al 
costat de la sala hi ha un restaurant que és conegut 
per tothom com L'Aliança. És un club petit i es va 
fundar el 1960.

En aquest club hi ha dues divisions 1a i 3a.  A la 1a 
divisió hi juguen: 

-Jaume Tarabal, Miquel Canadell, Joan Barbany i

Paco Martínez

I a la tercera divisó hi juguen:

-Eloi Canadell , Sergi Martinez, Victor Juy, Cesc 
Castells, Manel Valderrano, David Chic.

El  tennis  taula  és  un  esport  de  raqueta  que 
enfronta  dos  jugadors  o  una  parella  contra  una 
altra,  situats cadascun a banda i banda d'una taula 
dividida per  una  xarxa.  Consisteix  a  colpejar  la 
pilota amb una pala per fer-la passar per damunt 
de la xarxa, fent que boti en el camp contrari i de 
manera que l'adversari no la pugui tornar. El tennis 
taula  està  considerat  per  la  NASA  l'esport  més 
difícil del món a nivell d'elit ja que la pilota va a 
una velocitat impressionant.

No se sap del cert quan va néixer però a finals del 
segle XIX  ja  es  menciona a Anglaterra com una 
derivant del tennis, potser es va començar a jugar 
com si  fos  una mena de tennis en miniatura per 
culpa del mal temps.

El 1988 el tennis es va incloure per primer cop als 
Jocs Olímpics a Seül.

L'any 2000 hi va haver canvis : les pilotes van tenir 
unes mesures de 49mm enlloc de 38mm,   s'han de 
disputar 11 punts i es canvia de servidor cada dos 
serveis.

El  17  de  febrer  de  1935  va  néixer  la  Federació 
Catalana de Ping  Pong,  la  qual té  com a primer 
president  en  Ramón  Farran.  El  1961  van 
desaparèixer  les federacions esportives catalanes i 
no serà fins el 1982 que es tornarà a instaurar. A 
partir  del  2000  els  clubs  es  professionalitzen,  la 
competició guanya en qualitat, tot i que cada cop 

hi  ha  més  diferències  entre  els  clubs  segons  els 
diners dels que disposen. 

.

Els materials que fan servir els jugadors són molt 
variats,  es  compren  per  separat  les  fustes  i  les 
gomes;  hi  ha molt  tipus  de de gomes  per jugar, 
algunes més ràpides i altres més lentes .

 


