
 
 

ESTECTACULAR ACTUACIÓ DEL GIRBAU VIC TT, 
AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JOVES 

Aconsegueix 4 títols en les proves d’equips 

L’actuació dels esportistes del Girbau Vic TT en aquests Campionats de 
Catalunya de Tennis de Taula de Joves a Valls, ha sigut espectacular, amb 
6 ors, 2 argents i 5 bronzes. 

 Al títol de campió d’equips benjamí femení (Irina Gimeno i Iris Castells) i el 
subcampionat benjamí d’Iris Castells, cal afegir 3 ors més aconseguits en les proves 
d’equips, aleví femení (Sílvia Coll i Raquel Larrubia), aleví masculí (Oriol Fernández, 
Martí Garrido i Àlex Moreno) i infantil femení (Sílvia Coll i Raquel Larrubia) i els títols 
de Campiona de Catalunya individual  aleví de Sílvia Coll Solà i el de dobles aleví de 
Sílvia Coll i Raquel Larrubia, així com el subcampionat de Catalunya aleví de Martí 
Garrido, el bronze individual aleví de Raquel Larrubia, el bronze individual infantil de 
Sílvia Coll, el bronze individual sub21 de Noa Muñoz i els bronzes, en dobles aleví 
d’Àlex Moreno i Martí Garrido i en dobles infantil de Sílvia Coll i RaquelLarrubia. 

 
SÍLVIA COLL SOLÀ, TETRACAMPIONA  

 Sílvia Coll Solà, va renovar de forma meritòria i brillant el tricampionat de Catalunya 
aleví assolit l’any passat, equips, doble i individual. A la final, es va imposar a Mariona 
Munné de la UE Sant Cugat per 3-1.  En aquesta edició, Sílvia Coll, ha estat 
tetracampiona ja que, als 3 títols en les proves aleví, cal afegir el de campió de 
Catalunya infantil per equips. En total ha aconseguit 6 medalles, les 4 d’or esmentades 
i 2 de bronze en individual infantil i dobles infantil. 

 

RAQUEL LARRUBIA NABAU, TRICAMPIONA 

Raquel Larrubia Nabau, també ha estat tricampiona amb 2 títols per equips aleví i 
infantil i un de dobles aleví i per molt poc no va disputar la final individual aleví ja que 
va perdre ajustadament per 3-2, contra Mariona Munné a semifinals.  En dobles 
femenins aleví, Raquel Larrubia i Sílvia Coll es van imposar per 3-1 a Mariona Munné i 
Laia Munné. En total ha aconseguit els 3 ors esmentats i es 2 bronzes en individual 
aleví i en dobles infantil. 

 



 
EL GIRBAU VIC TT, CAMPIÓ DE CATALUNYA ALEVÍ MASCULÍ 

Martí Garrido, subcampió individual aleví 
Àlex Moreno i Martí Garrido, bronze en dobles aleví 

 
El Girbau Vic TT format per Oriol Fernández, Martí Garrido i Àlex Moreno, ha va 
guanyar el campionat de Catalunya aleví, després de vèncer per un clar 3-0 al CTT 
Borges a la final i d’haver superat per un ajustat 3-2 al CTT Esparreguera a les 
semifinals 

 Martí Garrido va ser subcampió aleví, després de perdre, en una final molt disputada, 
amb Cecs Molins dels 8 de La Garriga. Molins també va vèncer a ¼ de final, a Àlex 
Moreno del Girbau Vic TT, que va quallar una gran actuació en la prova d’equips. En 
dobles aleví, Àlex Moreno i Martí Garrido van perdre a semifinals per 3-2 contra 
Gerard Cuadrado i Pol Obiols del CTT Esparreguera, aconseguint la medalla de bronze. 

EL GIRBAU VIC T.T., CAMPIÓ DE CATALUNYA ALEVÍ 
FEMENÍ I INFANTIL FEMENÍ 

 
El Girbau Vic TT format per Sílvia Coll Solà i Raquel Larrubia Nabau, va revalidar el títol 
de campió de Catalunya aleví, assolit la temporada passada, vencent en una disputada 
final, al UE Sant Cugat per 3-2. A semifinals s’havien imposat al Falcons de Sabadell 
Smatsa per 3-0. 
 

Sílvia Coll i Raquel Larrubia, essent encara de categoria aleví, també van aconseguir el 
títol en la prova d’equips infantils. 

 
CINQUÈ LLOC PEL GIRBAU VIC TT, INFANTIL MASCULÍ 

L’equip infantil del Girbau Vic TT format per Biel Gimeno, Arnau Miarons i Edgar 
Venegas per ben poc no va pujar al podi en perdre a ¼ de final contra el subcampió, el 
CTT Borges, per 3-1. En el partit pel cinquè lloc es van imposar al CTT Ateneu 1882 per 
3-0. En individual destacar que Edgar Venegas va arribar fins a ¼ de final i Biel Gimeno 
fins a 1/8. 

 

Noa Muñoz, bronze individual sub 21 
 
Noa Muñoz va aconseguir el bronze en la prova sub21 després de superar la fase de 
grups i perdre en la semifinal contra Mireia Peretó del CTT Ripollet per 3-1. 
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EL GIRBAU VIC T.T., CAMPIÓ DE CATALUNYA BENJAMÍ 

Iris Castells, subcampiona individual 
El Girbau Vic TT ha sumat un nou èxit en la competició de joves de Tennis de Taula, en 
proclamar-se campió de Catalunya benjamí. L’equip format per la vigatana Irina 
Gimeno i la jugadora cedida pel CTT La Garriga, Iris Castells, han guanyat tots els partits 
de la primera fase i en la Final s’han imposat al Vilanova Ganxets per 3-2. 
 
En la prova d’equips benjamí masculina, el Girbau Vic TT format per Joaquim Portet, Aniol 
Montoliu, Èric Martínez i Ot Hernández,  van ser  16ns  d’entre 34 equips participants, després 
de guanyar 3 partits i perdre només 1 partit. 

 
En la prova individual, Iris Castells, ha sigut subcampiona. A la final  va perdre per un 
ajustat 3-2 amb Laia Casanovas de Reus. La que hauria sigut cap de sèrie número 1 
d’aquesta competició benjamina, Irina Gimeno, no va poder participar per què el 
mateix dia va viatjar a Spa (Bèlgica) per competir en un dels Opens internacionals de 
joves més prestigiosos del món. 
 
En la prova individual masculina destacar l’actuació d’Aniol Montoliu que va ser 1r de grup i  va 
arribar fins a 1/8 de final i Joaquim Portet, que després de superar la fase de grups, va caure a 
1/32 de final. 
 

IRINA GIMENO, CAMPIONA DE CATALUNYA BENJAMINA PER EQUIPS,  
VA DEBUTAR EN L’OPEN INTERNACIONAL DE JOVES DE BÈLGICA 

 
Irina Gimeno del Girbau Vic TT, l’endemà d’assolir el títol de Campiona de Catalunya 
d’equips benjamins i sense poder participar en les proves individual i dobles d’aquest 
Campionat de Catalunya, es va desplaçar a Spa (Bèlgica) per participar en un dels 
Opens de joves més prestigiosos del món.  
 
Irina va competir amb jugadores, la majoria 2 o 3 anys més gran que ella i no es va 
poder classificar per la fase final individual i tampoc la d’equips cadet fent parella amb 
la burgalesa Maria Berzosa. Gimeno va guanyar només un partit per 3-0 contra 
Egshiglen Bat-Erdene de Mongolia. La jove jugadora vigatana debutava en una competició 
internacional d’aquest nivell  i l’experiència segons el seleccionador estatal, Ramon Mampel, 
va ser molt positiva. 
 
La també jugadora juvenil del Girbau Vic TT, Nerea García, va participar igualment en aquest 
Open Internacional de Bèlgica i tampoc es va poder classificar per la fase final individual i 
d’equips juvenil. Només va poder vèncer a la Birmana, Dora Cosic, per 3-2. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUADRES D’HONOR 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 



 

 
 

INFANTILS i ALEVINS DEL GIRBAU VIC TT , AL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE JOVES A VALLS, AMB ELS ENTRENADORS 

 



 

 
GIRBAU VIC TT, CAMPIÓ DE CATALUNYA EQUIPS BENJAMÍ FEMENÍ 

 

 
GIRBAU VIC TT, CAMPIÓ DE CATALUNYA EQUIPS ALEVÍ FEMENÍ I ALEVÍ MASCULÍ 

 
 
 



 
 

GIRBAU VIC TT, CAMPIÓ DE CATALUNYA EQUIPS INFANTIL FEMENÍ 
 
 

 
 

 



 
SÍLVIA COLL SOLÀ, TETRACAMPIONA, amb 4 ors i 2 bronzes 

 
RAQUEL LARRUBIA NABAU, TRICAMPIONA, amb 3 ors i 2 bronzes 

 



 

 
IRINA GIMENO, VA DEBUTAR EN UN DELS OPENS INTERNACIONALS MÉS 

PRESTIGIOSOS DEL MÓN DE JOVES, A BÈLGICA 
 
 

CLÀUDIA CAYMEL, DEL GIRBAU VIC TT, CAMPIONA DEL 
TOP ABSOLUT CATALÀ 

 
Aquests dies previs i de Setmana Santa, d’èxits dels esportistes del Girbau Vic TT, han 
culminat amb la victòria de Clàudia Caymel en el Top 8 Català Absolut disputat aquest 
divendres Sant, al Centre d’Alt Rendiment de Tennis de Taula de les Borges Blanques. 
 
Caymel va vèncer els 7 partits disputats i en el darrer partit es va imposar a la segona 
classificada, Alba Fernández, del Suris Calella per 3 a 1. 
 
 
 
 
 



 
 

 
CLÀUDIA CAYMEL, CAMPIONA DEL TOP ABSOLUT CATALÀ 

 
 
 
 

 
 


