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SILVIA COLL i MARTÍ GARRIDO, SUBCAMPIONS ALEVINS 

IRINA GIMENO, TERCERA BENJAMINA 
 

Els jugadors del  Girbau Vic TT, Sílvia Coll i Martí Garrido, van ser 
subcampions alevins, del Torneig Internacional de Catalunya de Tennis de 
Taula, celebrat des de divendres a diumenge, a Calella. La també jugadora 
del Girbau Vic TT, Irina Gimeno,  va assolir el tercer lloc en la prova 
benjamina i va ser 4ta en la prova absoluta femenina, on Sílvia Coll, va 
repetir subcampionat. 
 
Sílvia Coll, va perdre a la final amb la seva companya de la selecció 
catalana, Mariona Munné, per 3-2 i Martí Garrido amb l’andalús Hugo 
Urquízar per 3-1. En la Fase de grups, Garrido va ser primer de la 1a i 2a 
fase, amb un balanç, de 10 victòries de 10 partits, amb triomf inclòs contra 
Urquízar. Sílvia Coll també va ser primera de les Fases de grup, amb 7 
victòries de 7 partits. Garrido i Coll van acabar invictes en aquestes fases  
de grup i després de superar els ¼ de final i semifinals només varen caure 
a la final.  Irina Gimeno va aconseguir el tercer lloc en benjamí per darrera 
de les andaluses Júlia Martín i Isabel Conchillo i va assolir una destacada 
4ta posició en el prova absoluta femenina competint també amb 
jugadores alevins. 
 
Els altres participants del Girbau Vic TT, van tenir també una bona 
actuació, Raqjuel Larrubia va ser 5a i 6è de les proves aleví i absoluta, 
respectivament  i Àlex Moreno i Oriol Fernández van ser 6è i 8è de l’aleví. 
La jugadora del TT La Garriga, Iris Castells, que competirà amb el Girbau 
Vic en els Campionats de Catalunya i d’Espanya de joves, va ser 9à en 
benjamí. 
 
 
 



 
 
 
 
 

      QUADRE D’HONOR  12è TORNEIG INTERNACIONAL DE CATALUNYA (TIC) 2019 
 

 
*Proves obertes a jugadores alevins i benjamines. 
 



 
Esportistes del Girbau Vic TT, seleccionats per la FCTT, pel Torneig 

Internacional de Catalunya 2019. Martí Garrido, Àlex Moreno, Sílvia Coll, 
Raquel Larrubia i Irina Gimeno amb Lluís Peix, coordinador Escola Vic T.T. 

 

 
Esportistes del Girbau Vic TT, seleccionats per la FCTT, pel TIC 2019, amb 
els seus entrenadors, Sergi Molist, Lluís Peix, Noa Muñoz i Miquel Ramos 

i espàrrings, Po-Hsuan Lin i Chia-Yun Kuo. 



 
 

 
Sílvia Coll i Martí Garrido, subcampions alevins i 

Irina Gimeno, tercera benjamina. TIC 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
Sílvia Coll Solà, subcampiona aleví i absolut a/b 

 
Irina Gimeno Font, 3a benjamina i 4ta absolut a/b 



 
 

 
Martí Garrido Alsina, subcampió aleví 

 
 

                       
         Patrocinador oficial Vic T.T.  

 
 
 



 

PRESENTACIÓ  DELS ESPORTISTES DEL GIRBAU VIC 
TT, SELECCIONATS PER LA FCTT, PEL TORNEIG 

INTERNACIONAL DE CATALUNYA DE JOVES 
 
El dimecres, 13 de març de 2019,  es va fer la presentació dels esportistes 
del Girbau Vic TT que participaran en el Torneig Internacional de 
Catalunya de Joves (TIC). El Girbau Vic TT és el club català que té més 
jugadors seleccionats per la FCTT per participar en aquest Torneig. 
 
El TIC se celebrarà des d’aquest divendres 15 de març fins el diumenge 17 
a Calella. D’un total de 16 esportistes de tots els clubs de Catalunya, 5 
són del Girbau Vic TT,  Sílvia Coll, Raquel Larrubia, Martí Garrido i Àlex 
Moreno en aleví i Irina Gimeno en benjamí.   
 
Recordem que 7 jugadors de l’entitat estant entre els 10 primers del 
rànking estatal de joves. En el grup de tecnificació A-F de la FCTT, hi ha 
Arnau Miarons, Biel Gimeno i Edgar Venegas, tots ells infantils, que no 
podran participar en aquest Torneig Internacional, reservat només a 
benjamins i alevins. 
 
La pedrera del Girbau Vic TT, està destacant per la implicació dels seus 
esportistes i la bona feina dels seus entrenadors, Lluís Peix, Miquel Ramos, 
Sergi Molist i Noa Muñoz, que durant bona part d’aquesta temporada, han 
tingut el suport de les jugadores asiàtiques de la Superdivisió estatal, Po-
Hsuan Lin i Zhipei Wang i de Chia-Yun Kuo de la Divisió d’honor estatal, 
que han actuat d’espàrrings d’aquests esportistes.  
 

 


