RAMON MAMPEL

H O M E N A T G E S

L’Excm. i Molt Il·ltre. Ajuntament de Terrassa, en sessió plenària celebrada el dia
28 de juny del 2018, acordà concedir la Medalla de la Ciutat a l’Esperit Esportiu a

Ramon Mampel Marimon
com a reconeixement pel seu esforç, la seva trajectòria professional i la seva especial
dedicació al tennis de taula en bé de l’esport i de la ciutat de Terrassa.
Terrassa, 12 de desembre del 2018

[ P R E S E N T A C I Ó ]

Una història
de passió i superació

E

sport i olimpisme són dues claus de la identitat i de la història de Terrassa i del camí que
han fet a la vida molts terrassencs i terrassenques, com és el cas de Ramon Mampel, a qui
l’Ajuntament de Terrassa atorga la Medalla de la Ciutat a l’Esperit Esportiu.
L’esperit esportiu que reconeix aquesta distinció, molt merescuda, es troba en el mèrit
que hi ha al darrere, que ens porta a honorar l’esforç, la tenacitat, la lluita per esdevenir
millors persones, per superar els obstacles i per anar més enllà. A l’esport, i en molts
àmbits de la vida, cadascú ha de construir el seu propi mèrit a base de talent, treball i
superació.
Això és el que reconeixem amb la medalla atorgada a Ramon Mampel: un exemple de
trajectòria vital i esportiva en el camp del tennis taula, recolzada en la tradició terrassenca
d’entitats com l’EPIC-Casino del Comerç o Els Amics, que l’ha portat a esdevenir un
jugador d’altíssima categoria i també un entrenador en les categories cadet i paralímpica
que ha assolit uns resultats i un reconeixement internacional inqüestionables.
Aquesta medalla no premia, però, aquests èxits en el món del tennis taula, sinó el conjunt
d’una trajectòria que ens explica una història de passió i de superació, i que constitueix
al mateix temps un exemple de valors esportius, humans i cívics. Ramon Mampel ha
reivindicat, a través del seu recorregut vital, aquests valors en els quals Terrassa es
reconeix i que ens esperonen a fer, entre tots i totes, una ciutat millor, una ciutat d’esport
i de benestar, de progrés i de treball en equip. La medalla reconeix aquesta tasca, que va
més enllà del tennis taula, i la situa en l’eix central del nostre projecte de ciutat i de futur.

Alfredo Vega López
Alcalde de Terrassa

Un exemple de vocació i resiliència
esportiva de l’esport històric terrassenc i
mundialment punter del tennis de taula

Q

uan hom travessa el carrer de Wangfujing, el més cèntric i comercial de Beijing, en direcció a
l’església de Sant Josep, no pot deixar de pensar que si el Ramon Mampel fos xinès, la seva imatge
podria ocupar algunes de les grans pancartes que hi ha amb les fotografies de Ma Long i Ding
Ning, recents campió i campiona individuals del món de tennis de taula.
Seria una foto del tot merescuda. El Ramon Mampel ha estat l’entrenador nacional bicampió
del món de tennis taula adaptat per equips en els darrers dos mundials, el darrer dels quals a
Bratislava el 2017. Un campioníssim de l’esport, en darrer terme, en la seva bonica expressió de la
competició d’alt nivell. I no només com a entrenador. També ho ha estat durant molts anys com a
jugador de la superdivisió d’honor, categoria reservada als palistes amb més bon palmarès.
Moltes persones poden pensar que el tennis taula hauria guanyat molt si el Ramon Mampel
esportista s’hi hagués iniciat a la terra del gran dragó asiàtic. Això no obstant, van errats. L’esport
en un sentit ampli, i, més concretament, la vocació i l’èpica de la resiliència esportiva, molt sovint
invisible i poc agraïda socialment, ha de celebrar que hagi nascut al carrer del Doctor Martí i Julià
amb una pala sota el braç.
El Ramon s’inicià al tennis de taula a la primeria dels anys noranta a la mítica secció de tennis de
taula de l’EPIC Casino del Comerç; el seu tiet Llorenç n’havia estat delegat i hi jugaven tots els
seus cosins. Quan era juvenil de segon any, el seu club estimat, malauradament, va desaparèixer.
Per fer realitat els seus somnis, hagué de marxar de Terrassa, començar un llarg periple de jugador
per diversos clubs de tot l’Estat i dedicar molts esforços a entrenar en hores intempestives pels
clubs de la comarca.
Amb els anys, va esdevenir jugador professional de superdivisió d’honor, responsable de la
secció de tennis de taula del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i entrenador de les seleccions
espanyoles cadet i paralímpica; amb aquesta última ha obtingut les màximes distincions del circuit
internacional amb els seus amics Jordi Morales, Alberto Seoane i Álvaro Varela.

La seva gran dedicació professional no ha estat mai obstacle, a més a més, per ajudar els seus companys del
tennis de taula terrassenc, el qual va renéixer de zero al començament de la dècada del 2000 amb la fundació
del Club Tennis Taula Els Amics Terrassa.
La Medalla a l’Esperit Esportiu al Ramon Mampel és una justa distinció a la seva biografia esportiva. És
una biografia de campió mundial d’un dels esports més populars i practicats del món i, al seu torn, d’un dels
esports històrics de Terrassa. Aquest reconeixement, per descomptat, és encara més especial si hom té present
el context en què es desenvolupa la seva trajectòria, que fa del Ramon un exemple del romanticisme i el dur
treball que hi ha darrere dels grans atletes.
No vull acabar aquestes línies sense agrair la sensibilitat del Ple de l’Ajuntament de Terrassa en voler fer del
Ramon Mampel un dels referents esportius locals i, així, un mirall per a la canalla que s’inicia en l’esport,
i, en especial, en el tennis de taula. L’esport no són només campions i campiones exultants ni és competició
d’alt nivell televisada: és també, i sobretot, passió, treball de llarg recorregut, superació de moltes adversitats,
bonhomia i saber estar, i, per descomptat, és estimar els orígens.
Moltes gràcies, Terrassa! Moltes gràcies, Ramon!

Francesc Gibert
President del Club Tennis Taula Els Amics Terrassa

[ B I O G R A F I A ]

TOTA LA VIDA DEDICAT AL TENNIS TAULA
Ramon Mampel Marimon va néixer a Terrassa el 30
de març del 1982. Es va iniciar a l’esport del tennis
de taula l’any 1990 a l’EPIC Casino del Comerç i ha
estat tota la vida dedicat al tennis de taula en diferents
vessants: com a esportista d’alt nivell, en l’esport
inclusiu, en el món professional i el del voluntariat.
Després de la seva etapa a l’EPIC Casino va ser
jugador dels clubs Sant Vicenç dels Horts (1997),
Olesa de Montserrat (1998-2002), SCR El Ciervo
de Sabadell (2002), Defense La Palma (Canàries)
(2003-06), Club Falcons de Sabadell (2007-10), CER
L’Escala (2012-15) i Liceo Casino de Vilagarcía de
Arousa (Galícia) (2011 i des del 2016).
Amb 13 anys va debutar a la divisió d’honor, màxima
categoria nacional. Va ser campió d’Espanya juvenil
per equips (1997 i 1998) i en dobles (1999), i campió
sub-21 en dobles (2002) i de Catalunya en dobles
infantils (1995), per equips en categoria absoluta
(1996) i individual sub-21 (2002).
Des de l’any 2011 és seleccionador de l’equip espanyol
de tennis taula de discapacitats físics, i des del 2013,
de les categories inferiors femenines de la Federació
Espanyola. També és coordinador del tennis de taula
del Comitè Paralímpic Espanyol i entrenador del grup

de tennis taula del Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat del Vallès.
Com a entrenador, ha aconseguit cinc medalles en
els Jocs Paralímpics de Londres (2012) i Rio de
Janeiro (2016), a més de nombroses medalles en els
Campionats d’Europa (absoluts per a discapacitats i
júnior) i en el recent Campionat del Món Paralímpic
a Bratislava (2017), on obtingué el títol de campions
del món per equips en la classe C6-C7 per segona
vegada a la seva carrera com a entrenador.
Aquesta nova etapa d’èxits és un nou esglaó en la
seva trajectòria esportiva de jugador i entrenador
d’alt nivell del tennis de taula i de dinamitzador
d’aquest esport en els àmbits estatal, català i local, i el
consolida com un clar referent i exemple a seguir del
tennis de taula i de l’esport egarenc.
El senyor Ramon Mampel és actualment membre de
la junta directiva del Club Tennis Taula Els Amics
Terrassa.

Partit de Lliga Europea amb el Club Falcons de Sabadell

Voluntari dels Jocs Paralímpics de
Barcelona 92

Amb 13 anys va debutar a la Divisió
d’Honor amb l’EPIC Casino del Comerç

Entrenant amb l’equip canari del Defense La Palma

Encapçalant una manifestació de CCOO
durant la Vaga General del 27-01-2011

Ascens a Súper Divisió amb el Club Falcons de Sabadell a Rincón de la Victoria, a Màlaga

Partit de Súper Divisió amb el Club Falcons de Sabadell

Foto d’equip de Súper Divisió del Club Falcons de Sabadell

Amb la samarreta del patrocinador Zonatt

Ascens a Súper Divisió amb el Club Defense La Palma, a Almendralejo

Amb el seu company d’equip Li Dan Dan i el periodista Sergi Mas

Equip de Súper Divisió del Club Defense La Palma

En un partit de Súper Divisió amb el
Club Falcons de Sabadell

Encapçalant una manifestació de CCOO
durant la Vaga General del 27-01-2011

En el partit que va donar l’ascens a Súper Divisió al Club Defense La Palma

Partit de Lliga Europea amb el Club Falcons de
Sabadell

Celebrant el resultat en el partit de Súper Divisió contra el Club Tennis Taula Olesa

Equip de Súper Divisió del Club Tenis
de Mesa Vilagarcía de Arousa

Recepció oficial al Cabildo de La Palma

Ramon Mampel és un referent del tennis taula, no només com a
jugador, sinó també com a entrenador i seleccionadorl

Ramon Mampel a l’Open Catalunya

Distinció per part del president de la Federació
Catalana de Tennis taula, Joan Arnau

Podi Open de Sabadell, on li van retre un homenatge com
a comiat del Club Falcons

Encapçalant una manifestació de CCOO
durant la Vaga General del 27-01-2011

Als Jocs Paralímpics de Londres

Partit de Lliga Europea amb el Club Falcons de
Sabadell

Partit de dobles amb el meu company Ferran Brugada a Pontevedra

Ramon Mampel en una altra competició de la Lliga Europea

Servei d’Honor al camp del Centre d’Esports Sabadell per
a l’ascens a Súper Divisió amb el Club Falcons

[ C R O N O L O G I A ]

COMPROMÉS AMB L’ESPORT A TOTS ELS NIVELLS
C OM

A

J UGADOR

• 13 anys militant a la divisió d’honor
espanyola amb l’EPIC Casino del Comerç
de Terrassa, màxima categoria espanyola
del tennis de taula, equip amb el qual va
debutar amb 13 anys. Al llarg de la seva
trajectòria ha militat en 7 equips, tots
de l’elit espanyola del tennis de taula.
Actualment és jugador del Liceo Casino
de Vilagarcía de Arousa (Galícia).
• 6 vegades campió d’Espanya en
diferents categories
- Juvenil per equips: EPIC Casino del
Comerç (Villarrobledo 1997) i Sant
Vicenç dels Horts (Luarca 1998)
- Juvenil individual: Catalunya
(Campionats d’Espanya de la Joventut,
Mallorca 1998)
- Juvenil per equips: Catalunya
(Campionats d’Espanya de la Joventut,
Mallorca 1994)
- Dobles juvenils: Olesa (Motril 1999)
- Dobles sub-21: Olesa (Cazorla 2002)
• 15 podis en els campionats d’Espanya
en diferents categories
• 3 vegades campió de Catalunya en
diferents categories
- Dobles infantils: EPIC (Bagà 1995)
- Equips absoluts: EPIC) (Bagà 1996)
- Individual sub-21: SCR El Ciervo
(Platja d’Aro 2002)

COM A ENTRENADOR
• Tercera temporada com a primer entrenador
del grup de tennis de taula del Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat del Vallès.

• Seleccionador nacional de l’equip
paralímpic espanyol.
• Coordinador del tennis de taula en el
Comitè Paralímpic Espanyol (CPE).
• Seleccionador nacional dels equips
júnior i cadet.
• 5 medalles en els Jocs Paralímpics
Londres 2012
- Plata individual C6 (Álvaro Valera)
- Plata per equips C6-C7 (Álvaro Valera i
Jordi Morales)
- Bronze per equips C9-C10 (José Manuel
Ruiz i Jorge Cardona)
Rio de Janeiro 2016
- Plata individual C6 (Álvaro Valera)
- Plata per equips C9-C10 (José Manuel
Ruiz, Jorge Cardona i Juan Bautista Pérez)
• 18 medalles en Campionats d’Europa
Paralímpics
Split (Croàcia) 2011
- Or individual C6 (Álvaro Valera)
- Plata individual C10 (José Manuel Ruiz)
- Or per equips C11 (Eduardo Cuesta,
Óscar Ponce i César Monteagudo)
- Bronze per equips C7 (Álvaro Valera i
Jordi Morales)
Lignano (Itàlia) 2013
- Plata individual C6 (Álvaro Valera)
- Bronze individual C10 (José Manuel Ruiz)
- Bronze individual C10 (Jorge Cardona)
- Bronze individual C11 (Eduardo Cuesta)
- Plata per equips C10 (José Manuel Ruiz,
Jorge Cardona i Juan Bautista)
Vejle (Dinamarca) 2015
- Or individual C6 (Álvaro Valera)
- Bronze individual C9 (Juan Bautista)
- Bronze individual C11 (Eduardo Cuesta)

- Plata per equips C10 (José Manuel Ruiz
i Jorge Cardona)
- Bronze per equips C5 (Miguel
Rodríguez, Bilal El Baqqali i Francisco
Javier López)
- Bronze per equips C7 (Álvaro Valera i
Jordi Morales)
- Bronze per equips C2 (lker Sastre i
Miguel Ángel Toledo)
• 4 medalles en Campionats del Món
Paralímpics
Bratislava (Eslovàquia) 2017
- Or per equips C6-C7 (Álvaro Valera i
Alberto Seoane)
Beijing (Xina) 2014
- Or individual C6 (Álvaro Valera)
- Or per equips C6-C7 (Álvaro Valera i
Jordi Morales)
- Bronze per equips C6-C10 (José Manuel
Ruiz, Jorge Cardona i Juan Bautista)
• 3 medalles de bronze en l’últim
Campionats d’Europa Júnior
Zagreb (Croàcia) 2016
- Bronze individual juvenil (Sofia-Xuan
Zhang)
- Bronze dobles juvenils (Sofia-Xuan
Zhang i Ana García)
- Bronze equips juvenils (Sofia-Xuan
Zhang, Ana García, Marina
Ñíguez i Yolanda Enríquez)

COM A DINAMITZADOR
• Nomenat pel Consell Superior d’Esport
(CSD) com a membre del ”Codi d’ètica
esportiva”

H O M E N A T G E S
TERRASSA, 12 DE DESEMBRE DE 2018

RAMON MAMPEL
Ramon Mampel Marimon (Terrassa, 30 de març de 1982) és un referent i un exemple a
seguir en l’àmbit del tennis taula i l’esport egarenc. En agraïment al seu esforç i entrega al
món de l’esport i com a reconeixement a la seva trajectòria professional com a jugador de
tennis de taula i com a entrenador d’alt nivell i dinamitzador d’aquest esport a nivell local,
català i estatal, l’Ajuntament de Terrassa, en sessió plenària celebrada el dia 28 de juny del
2018, acordà concedir-li la Medalla d’Honor de la Ciutat a l’Esperit Esportiu.
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