
 

EL GIRBAU VIC TT I CTT VALLS DEL NORD ANDORRA, DOMINEN 
EL 50 OPEN DE NADAL-TROFEU STERN MOTOR 
 
Els jugadors i jugadores del Girbau Vic TT i del CTT Valls del Nord d’Andorra van ser els 
dominadors de la 50ª edició de l’Open de Nadal de Vic de Joves – Trofeu Stern Motor de 
Tennis de Taula. 
 
Biel Gimeno, Genís Baucells i Irina Gimeno del Girbau Vic TT, en juvenil, infantil i aleví i Oriol 
Martínez del CTT Valls del Nord d’Andorra, en benjamí, s’han imposat en aquesta competició, 
probablement la més antiga i de més continuïtat, del tennis taula català. 
 
Els sotscampions en juvenil, infantil, aleví i benjamí han sigut respectivament, Edgar Venegas 
(Girbau Vic TT), Obed Asensio (CTT Ordino Andorra), Biel Rodríguez (Girbau Vic TT) i Joan 
Torrents (Girbau Vic TT). 
 
Oriol Terradellas del CTT Moianès, Helena Torrents i Eloi Puig, ambdós del Girbau Vic TT, han 
estat els guanyadors de les proves de consolació infantil, aleví i benjamí, respectivament. Els 
segons classificats han sigut, Biel Bosch del CTT Valls del Nord d’Andorra i Joan Flores i Guillem 
Aguilar del Girbau Vic TT. 
 
Destacar que el campió benjamí, Oriol Martínez d’Andorra, és actualment el número 1 del 
rànking català benjamí i que Irina Gimeno del Girbau Vic TT, també número 1 del rànking 
català benjamí femení, va participar en la prova aleví mixta en la que també va ser primera. 
 
La competició, que aquest 27 de desembre, ha aplegat joves esportistes masculins i femenins 
de diferents clubs catalans, s’ha celebrat un any més al recinte del Vic TT. Previ al lliurament de 
trofeus, coincidint amb la celebració del 50 aniversari d’aquest Open, s’ha fet una referència al 
qui va ser el primer guanyador de la única prova que es va disputar en la seva primera edició al 
desembre de 1969, el vigatà Jordi Serra Rius, que actualment viu a Lausana i durant molts anys 
ha estat un dels màxims responsables del Tennis Taula mundial.  
 

 
Guanyadors, 50 Open de Nadal de Vic - Trofeu STERN MOTOR de Tennis de Taula 



    
Biel Gimeno, campió juvenil                              Genís Baucells, campió infantil 
 

   
Irina Gimeno, campiona aleví                             Oriol Martínez, campió benjamí 
 
 
 
 
 

    
  Edgar Venegas, subcampió Juvenil       Obed Asensio, subcampió infantil 



   
Biel Rodríguez, subcampió aleví                      Joan Torrents, subcampió benjamí 

    
Oriol Terradellas, campió consolació Infantil            Helena Torrents, campiona consolació Aleví 

    
Eloi Puig, campió consolació benjamí         Amb el patrocini de Girbau i stern motor 
 
 



 

 

 


