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L’ALTRA MIRADA 

La Champions per celebrar mig segle de tennis taula 
El Girbau Vic TT és el primer equip català en debutar en aquesta competició creada el 2005 
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Les jugadores del Girbau Vic TT, a punt per debutar a la Champions a casa. / PERE 
TORDERA 
 

L’any 2005, la Unió Europea de Tennis Taula va reformular les competicions 
internacionals creant una nova Lliga de Campions femenina, una prova reservada als 
millors equips segons un rànquing de jugadores, entre els 12 millors d’Europa. “A 
diferència de les Champions d’altres esports, aquí, per jugar-la, la clau és tenir 
jugadores ben classificades al rànquing individual” explica Enric Roca, el president del 
Girbau Vic TT, el primer equip català en debutar en aquesta competició. 
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El proper divendres 25 d’octubre, l’equip osonenc rebrà a casa les franceses del CP 
Lyssois Lille Métropole en el duel de la segona jornada de la fase de grups. El debut a 
casa serà una jornada especial, perquè l’entitat aprofitarà la cita per celebrar els 50 
anys ininterromputs de tennis taula federat a Vic. “El club, com a entitat independent, 
neix el 1978, però abans s’havia creat la secció del Club de Bàsquet Vic d’aquest 
esport, el 1969” explica Enric Roca, orgullós pels resultats dels jugadors de categories 
inferiors. En aquest mig segle, el Vic ha guanyat la lliga femenina en tres ocasions 
(1998, 2007 i 2018) i la Copa de la Reina sis cops. 

L’aventura a la Champions va començar el passat 13 de setembre amb una derrota per 
3-0 a la pista del potent TTC Berlin Eastside, campió europeu quatre cops els darrers 
vuit anys. “Aquest és un dels equips més potents del continent, així que és normal 
perdre. La idea és guanyar experiència i gaudir d’aquesta aventura” admet Roca, 
orgullós per tenir ara mateix més de 70 jugadors federats en les diferents categories 
d’un club que en el passat tenia el patrocini de Fotoprix. Els darrers anys, “ens dona 
suport una marca de la potència de Girbau, una marca fundada a Vic, a casa” explica el 
president sobre aquesta empresa líder en el sector de la bugaderia. “Al nostre esport 
ens cal el suport d’una marca. Arriben ajudes, però menys que a altres zones. Però 
estem molt contents de com es treballa, especialment en tasques de formació” afegeix 
el president. 

El Girbau Vic TT va ser finalista de la ETTU Cup, la segona competició en importància 
per a clubs europeus, tant el 2007 com l’any 2018. Aquest any s’ha reforçat de valent 
amb un equip de vuit jugadores de les quals cinc són catalanes, tres d’elles formades a 
la pedrera. Aquesta temporada han arribat fitxatges que han permès pujar a l’onzena 
posició del rànquing europeu, com la gal·lesa Charlotte Carey, l’hongaresa Orsolya 
Feher Agota o la sèrbia Gabriela Feher, que porta mitja vida a Catalunya i arriba 
provinent del Calella. El fitxatge estrella, però, és la gironina Sofia-Xuan Zhang, 
provinent també del Calella, la qual ocupa la posició 109 del rànquing mundial. Clàudia 
Caymel, Noa Muñoz, Raquel Larrubia i Sílvia Coll tanquen la plantilla de les 
osonenques. “Coll només té 13 anys però ja ha debutat a la Superlliga femenina. A 
més, està becada per ser al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Per a jugadores com 
Coll poder viure la Champions de prop serà una gran experiència” diu el president. El 
tècnic, Salvador Serra, selecciona tres jugadores per cada enfrontament, que consisteix 
de tres duels individuals. A Berlín van jugar Charlotte Carey, Orsolya Feher i una Sofia-
Xuan Zhang que va estar a punt de vèncer la número 1 d’Europa, la romanesa 
Bernardette Szocs. Un cop Gabriela Feher es recuperi d’una lesió, hauria de formar 
part de l’equip seleccionat per jugar els duels europeus. 

En el passat, el Vic ja va participar la temporada 1998-99 a la vella Copa d’Europa, amb 
un equip format llavors per la xinesa Xie Jing, i les catalanes Mònica Weisz i Marta Ylla-
Català. L’equip, entrenat pel tècnic vigatà, Miquel Duran va arribar llavors fins als 
vuitens de final. Ara, el somni torna l’any que es celebra mig segle de tradició. 
 


