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Entra en el nostre web per veure el que hem fet i el que volem fer

https://candidaturamiquelvilardell.wordpress.com/

“La nostra candidatura es defineix com a realista, 
amb un projecte sòlid i ambiciós”

Volem oferir “un Club per a tots, tant per als que venen a competir com per als que venen a fer esport 
o per als que gaudeixen de la vida social que té un club com el nostre”.

El nostre aval i el nostre compromís

Volem “continuar treballant per mantenir el CT Vic entre els millors de Catalunya”. Això està
avalat perquè el CTV forma part del G12, grup integrat pels 12 clubs de tennis més importants de
Catalunya. Tenim un club sanejat econòmicament; malgrat la crisi econòmica, el 2016 hem tancat
amb un benefici que supera el de l’exercici anterior en més d’un 50% i que servirà per reinvertir en
els nous projectes. Hem aconseguit 315.000 euros en patrocinis al llarg d’aquests 10 anys,
provinents de 188 col·laboradors, i som el primer club poliesportiu de Catalunya amb el “Distintiu
de Garantia de Qualitat Ambiental en Centres Esportius”, atorgat per la Generalitat de
Catalunya l’any 2014 per la tasca mediambiental que portem a terme.

Durant el nostre mandat hem fet inversions per valor de 2 milions d’euros per 
“respondre a totes les demandes del club”, entre altres:

segueix

  1.  S’ha remodelat i ampliat la piscina exterior.
  2.  S’han construït sis pistes de pàdel noves.
  3.  S’han renovat sis pistes de tennis amb resines i tres de terra batuda.
  4.  S’ha ampliat i renovat l’aparcament.
  5.  S’han ampliat les taquilles dels vestidors.
  6.  S’ha instal·lat un ascensor i lavabos a la planta baixa del xalet.
  7.  S’ha treballat per a la supressió de barreres arquitectòniques.
  8.  S’han adequat diferents espais del xalet (tancaments, Saló Ponent -, segona planta, ludoteca...).
  9.  Nou parc infantil.
10.  S’han adequat legalment els temes econòmics i de RRHH i s’han actualitzat els estatuts.
11.  S’han obert i potenciat les xarxes socials institucionals (Facebook, YouTube, Instagram,
 Twitter) i s’ha construït un nou web (última actualització, el novembre de 2016).
12.  S’ha desenvolupat una app (aplicació per a mòbils) que permet la reserva de pistes en línia,
 consulta dels rebuts i carnet virtual.
13.  S’han creat diferents canals de comunicació: l’informatiu digital 30/40, Avantatge teu...
14.  S’han consolidat molts tornejos (enguany s’han organitzat 16 campionats de tenis i pàdel, a
 part de les lligues internes de les nostres colles i penyes amb més de 400 socis).
15.  S’ha posat Wi-Fi de fibra òptica a totes les instal·lacions del club.
16.  Les festes socials han agrupat més de 500 persones en cada una d’elles.
17.  S’ha creat l’Atelier, un espai lúdic per dinamitzar la part social del club, i el Petit Tennis (amb
 activitats per a la mainada: tallers, festes d’aniversari, festes populars...).
18.  Els tallers i activitats esportives de l’últim estiu han reunit més de 640 nens, que han treballat
 els valors de l’amistat, la solidaritat i el respecte.
19.  S’ha participat en el projecte “Aigua i entorn”: millores de les pràctiques educatives en
 l’entorn aquàtic (assessorament del Grup de Recerca en l’Educació Física de la Universitat de Vic).
20.  S’ha reactivat el bar i el restaurant del Club.
21.  S’ha recuperat el Turó de l’Ausoneta (s’ha de preservar pels seus valors natural i paisatgístic i
 pel seu significat històric i cultural).
22.  S’han signat 18 convenis amb diferents entitats, institucions i empreses.
23.  S’han portat a terme diferents accions solidàries (Germanetes dels Pobres, La Marató TV3,
 Osona contra al Càncer...).

Miquel Vilardell



Per aquest mandat 2017-2021, prioritzem les següents actuacions:

Qui som?

• Som un equip de persones responsables, 
dinàmiques, engrescades i involucrades en 
un projecte comú, amb la mateixa il·lusió
que el primer dia.
• Som persones coneixedores del club,
amb una visió esportiva, social i
econòmica, properes i transparents amb
tots els socis.
• El vessant econòmic l’hem portat a terme
de forma neta, impecable i transparent,
amb el convenciment i la seguretat que
no hi haurà cap despesa extra per al soci.
• Estem orgullosos de tots els
projectes que hem dut a terme en
aquests anys, però encara ens queden
reptes per aconseguir.
• Tenim l’expertesa de membres de la 
junta anterior i la frescor i dinamisme 
de les noves incorporacions. Junts i il·lusionats 
tirarem endavant el Club Tennis Vic.
L’objectiu principal és continuar mantenint aquestes instal·lacions, ubicades en un entorn
immillorable i, al mateix temps i més important, aconseguir un club esportiu i social on totes les
generacions s’hi sentin còmodes, per seguir tenint un club referent en l’àmbit català, modèlic en
l’esport de la raqueta, complementat amb un ventall de possibilitats esportives, on tots els socis ens
hi trobem a gust.
Em sento afortunat pel suport rebut per aquest equip humà que em transmet entusiasme i ganes de
treballar en aquest projecte. És per tot això que us demanem que el proper dijous 23 de febrer
sigui el vostre vot el que faci que tots aquests projectes es facin realitat.

Cordialment,

Miquel Vilardell i Ynaraja
Candidat a la Presidència del Club Tennis Vic 2017-2021
Vic, 14 de febrer de 2017

A dalt d’esquerra a dreta
Anna Fàbregas (comunicació), Rosa Vila (pàdel), Eduard Comerma (tennis),
Antoni Pladevall (tresorer), Miquel Vilardell (president), Carme Sayós (social) 
i Ramón Juvany (vicepresident i obres i serveis)
A baix d’esquerra a dreta
Marc Canals (pàdel i social), David Oliva (secretari), Pep Orriols (pàdel), 
Miquel Parés (tennis) i Josep Camps (tennis)

  1.  Remodelar totalment els vestidors del Club, juntament amb l’estudi de viabilitat de la 
 remodelació de la piscina d’estiu.
  2.  Habilitar un espai d’entrenament, activitat física i salut gratuït per als socis i perquè els
 equips de competició puguin treballar la preparació física.
  3.  No es renovarà l’externalització del servei actual de pàdel. La gestió tornarà a ser interna,
 “per potenciar l’escola, els tornejos o les classes particulars amb millors condicions per als
 socis”, portada a terme per persones amb professionalitat i competència. 
  4.  Continuar desplegant el projecte esportiu de l’escola de tennis, que s’ha engegat en aquests
 darrers dos anys (avalat pels pares i els jugadors), sota la direcció d’un equip de professionals
 encapçalats per Joan Pérez i Gil Sala i que actualment compta amb 215 alumnes, dels quals 70
 competeixen.
  5.  Substituir les lluminàries de les pistes de tennis.
  6.  Treballar noves fórmules per allargar el temps d’utilització de les pistes de terra a l’hivern.
  7.  Obrir un procés participatiu per decidir els usos de la pista poliesportiva.
  8.  Crear d’un baròmetre de satisfacció per conèixer l’opinió i els suggeriments dels socis.
  9.  Seguir apostant per les noves tecnologies.
10.  Es seguirà amb una clara aposta pel manteniment del Club.
 La nostra candidatura permet mantenir “un projecte realista, format per persones que
 coneixem el club, l’estimem i el liderarem amb seny”, sense cap interès personal ni
 professional. El nostre interès és únicament el Club Tennis Vic.


