
 
 

EL GIRBAU VIC TT, ACONSEGUEIX 4 ORS, DE 5 POSSIBLES, 
EN EL ZONAL DE JOVES 
El Tennis taula de base del Girbau Vic TT femení, continua dominant les competicions 
catalanes i estatals. En el Zonal celebrat aquest llarg cap de setmana a Bàscara, amb 
participació dels millors jugadors i jugadores, de Catalunya, Aragó, Balears i Navarra, el Girbau 
Vic TT va ser el club més guardonat en les proves femenines de joves, amb 4 títols dels 5 
possibles. 
 
Irina Gimeno en benjamí, Sílvia Coll en aleví, Nerea García en juvenil i Ana Garcia en sub23, 
van ser les guanyadores d’aquestes proves. Totes elles es van classificar per l’estatal i també 
ho varen fer, Noa Muñoz, tercera en sub23 i Raquel Larrubia, cinquena en aleví. Només es va 
escapar la prova infantil femenina on no hi va participar cap jugadora del Girbau Vic TT. 

 

DESTACADA ACTUACIÓ DELS JOVES JUGADORS I DELS 
VETERANS DEL GIRBAU VIC TT 
Els èxits del Tennis Taula vigatà en aquest zonal no es limiten a les proves femenines. En les 
masculines, sis jugadors tenen també assegurada la seva participació a l’estatal. Àlex Moreno 
va ser tercer en aleví, amb una gran actuació, Lluís Peix va ser subcampió en veterans 40 i 
Jordi Pladevall, tercer en veterans 50. També es van classificar per l’estatal, Martí Garrido, 8è, 
en aleví, Pau Mellado, 8è en sènior i Pere Ausió, 7è, en veterans 50. Igualment té opcions de 
classificació Edgar Venegas, 12è en infantil. 
 
En total, el Girbau Vic TT va aconseguir 8 medalles en aquest zonal, 4 d’or, 1 d’argent i 3 de 
bronze i dels 21 participants del club, 12 o 13, han aconseguit la seva classificació per l’estatal. 
 
Van debutar en aquest zonal, Aniol Montoliu, Joaquim Portet,en benjamins, Dani Tura, en 
juvenils i Adrià Bau, en infantils. Els 3 primers van ser 4ts en la fase de grups i Adrià Bau, 5è. Els 
també infantils, Edgar Venegas i Biel Gimeno  van ser primers a la fase de grups i Arnau 
Miarons i Arnau Llobet, van ser segon i quart, respectivament. Venegas, Gimeno i Miarons van 
arribar al quadre final. Biel Navio, va ser segon de grup en juvenils i també va arribar al quadre 
final. 
 
En aquest document, adjuntem quadre d’honor i fotografies. 
 
 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ 
www.victt.com 
https://es-es.facebook.com/GirbauVictt/ 
https://twitter.com/vic_tenis_taula?lang=es 
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8 MEDALLES AL ZONAL, PEL GIRBAU VIC TT 
4 d’or, 1 d’argent i 3 de bronze 

 

 
Sílvia Coll (or aleví), Noa Muñoz (bronze sub23), Àlex Moreno (bronze 
aleví) i Irina Gimeno (or benjamina) amb, Miquel Ramos (entrenador) 

 

   
Nerea García (or juvenil), Ana García (or sub 23). Jordi Plavevall (bronze 
veterans 50), Lluís Peix (argent veterans 40) i Pere Ausió (campió zonal B 
veterans 50) 
 
 


