
PLUJA DE MEDALLES PER AL GIRBAU VIC TT, EN EL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE JOVES 

Un any més, el Girbau Vic TT ha sigut un dels clubs més destacats en el Campionat 
d’Espanya de Joves de Tennis de Taula i el club català, que més medalles ha 
aconseguit, amb un total de 10. 

En aquest Campionat, disputat des del 20 al 30 de juny en el Palau d’Esports Catalunya 
de Tarragona, d’aquestes 10 medalles, 3 han sigut d’or, en equips sub23 femení, Sílvia 
Coll en individual aleví i Ana García i Nerea García, en dobles sub23, 3 de plata, en 
equips benjamí femení, Ana García en sub23 i Irina Gimeno en dobles benjamí fent 
parella amb Maria Berzosa de la Universitat de Burgos i 4 de bronze, en equips aleví 
femení, Sílvia Coll en individual infantil, Nerea García en individual Sub23 i Raquel 
Larrubia i Sílvia Coll en dobles aleví. 

A banda d’aquestes medalles, gran actuació també dels equips aleví i infantil masculí 
del Girbau Vic TT que han aconseguit el cinquè i sisè lloc, respectivament, d’entre més 
de 60 equips participants en aquestes dues categories. 

Gran actuació dels esportistes de l’Escola del Vic Tennis Taula que han estat dirigits en 
aquests Campionats d’Espanya pels entrenadors, Miquel Ramos, Noa Muñoz i Lluís 
Peix. 

SÍLVIA COLL,  HA DESTACAT, AMB 4 MEDALLES   

 

Sílvia Coll Solà a banda de ser campiona d’Espanya aleví ha aconseguit el bronze en 
Infantil competint amb jugadores, la majoria 2 anys més grans que ella, perdent només 
un sol partit a semifinal, per un ajustat 4-3, contra la campiona, Ainhoa Cristobal. 
També s’ha penjat el bronze en la prova d’equips alevins i en la de dobles alevins, en 
ambdós casos fent parella amb Raquel Larrubia. 

Sílvia Coll acaba la temporada com a número 1 destacada del rànquing estatal aleví havent 
estat campiona de les 3 proves individuals més important que es disputen a Espanya, l’Estatal 



a Valladolid, el Top 8 estatal, que aquesta temporada s’ha celebrat a Múrcia, i el Campionat 
d’Espanya. 

 

ANA GARCÍA i NEREA GARCÍA, HAN ACONSEGUIT 3 MEDALLES 
CADASCUNA EN SUB 23 

  

Ana García i Nerea García, han aconseguit 3 medalles cadascuna, dues d’or en equips 
sub23 i dobles sub23, Ana García plata en individual sub23 i Nerea García, bronze en 
individual sub23. 

Ana García no va poder disputar la final individual, de la qual era la màxima favorita, 
degut a una lesió que va patir en la final de dobles, prèvia a la final individual, i que va 
aconsellar el seu trasllat a l’hospital de Santa Tecla de Tarragona. Avui serà sotmesa a 
diferents proves per saber l’abast de la lesió. Recordem que Ana García no va poder 
jugar gairebé cap partit de la primera volta de la superdivisió estatal femenina també 
per una lesió. 

Adjuntem fotografia del Girbau Vic TT, campió d’Espanya. D’esquerra a dreta, Nerea 
García, Ana García i Noa Muñoz. 

 

 

 



IRINA GIMENO i RAQUEL LARRUBIA, 2 MEDALLES CADASCUNA 

  

 Irina Gimeno i Raquel Larrubia  han estat les altres protagonistes femenines del Girbau Vic TT, 
amb dues medalles cadascuna.  

Irina Gimeno, ha sigut subcampiona d’Espanya d’equips benjamins fent equip amb Iris Castells, 
jugadora de l’Escola del TT Els 8 de La Garriga, cedida al Girbau Vic TT, i subcampiona 
d’Espanya de dobles benjamins fent parella amb Maria Berzosa de la Universitat de Burgos. 

Raquel Larrubia, per la seva banda ha sigut bronze en equips alevins i dobles alevins fent 
parella amb Sílvia Coll. 

Adjuntem fotografies de Irina Gimeno i Iris Castells, subcampiones d’Espanya equips benjamí 
amb el conjunt campió, Patio andaluz La Zubia i de Raquel Larrubia i Sílvia Coll, terceres 
d’Espanya per equips alevins i dobles alevins, amb dos dels entrenadors, Miquel Ramos i Sílvia i 
Noa Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 



 EL GIRBAU VIC TT, 5è i 6è d’ESPANYA, ALEVÍ i INFANTIL EQUIPS 

 

 

En les proves masculines el Girbau Vic TT es va quedar a les portes de les medalles, però el seu 
equip aleví  format per, Martí Garrido, Àlex Moreno i Oriol Fernández, van ser cinquens i 
l’equip infantil, format per Edgar Venegas, Biel Gimeno i Arnau Miarons,  va ser sisens, en 
ambdós casos, d’entre més de 60 equips participants. L’equip aleví va caure a ¼ de final contra 
el campió, la Universitat de Burgos i l’infantil també va  perdre a ¼ de final, igualment contra la 
Universitat de Burgos, que en aquest cas va ser subcampió. 

L’equip aleví després de ser primer de grup i classificar-se directament fins a 1/8 de final, va 
vèncer al  CER l’Escala i l’equip infantil, a  1/16 i 1/8 de final, va vèncer per sengles 3-2, al 
Holding Canyigueral TT Cassà i CETT Esparreguera, respectivament. 

Adjuntem fotografies del GIRBAU VIC TT aleví, 5è d'equips, amb el campió,  Universitat de 
Burgos i del Girbau Vic TT infantil, sisè d’Espanya amb TT Cassà. 

  

 


