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La capacitat i nivell d’ingresos 
del CT Vic permeten desenvolu-
par un Pla de Treball amb el clar 
objectiu d’optimitzar aquests 
ingresos en benefici de l’entitat, 
amb incidència directa en l’aug-
ment de les inversions en in-
fraestructures i recursos humans 
del club contenint les quotes.

OPTIMITZAREM
LA GESTIÓ

«Per un club més competitiu i 
més transparent pel soci»

APORTAREM
TRANSPARÈNCIA

ESCAPAREM DEL 
PRESIDENCIALISME

La informació al soci és clau 
dins el nostre Programa. Oferi-
rem una transparència total amb 
l’objetiu que tot l’associat cone-
gui de manera directa totes les 
informacions que generi l’enti-
tat. I també amb atenció espe-
cial a les sol·licituds i inquietuds 
dels socis.

El nostre sentiment és el d’una 
junta oberta i propera escapant 
del presidencialisme. La candia-
tura està integrada per un equip 
jove, professional, amb ganes 
de treball i amb moltes idees. A 
més, amb incidència dins totes 
les àrees esportives i socials.

«Treballarem en la professionalització de les àrees 
i en el desenvolupament dels recursos humans»



• Remodelació total dels vestidors
• Canvi enllumenat pistes de tennis
• Estudi eficiència energètica global
• Nou aparcament cobert per a motos i bicis
• Estudi cobertura pistes de tennis i de pàdel
• Remodelació de la piscina exterior i zona enjardinada
• Estudi i presentació d’idees pista poliesportiva

infraestructures i obres

escola de tennis

pàdel

comunicació

• Confiança total amb l’staff tècnic actual
• Diferenciació clara de nivells: Captació, Iniciació, Tecnifi-
cació i Grup de Competició
• Proporcionar als jugadors els mitjans adequats per satisfer 
els seus objectius i aspiracions

• Nova pàgina web
• Creació canals You Tube
• Nou disseny per l’Anuari del club
• Retornar tota la informació del club a tots els mitjans de 
comunicació de la comarca
• Informació constant al soci a través de tots els canals
• Creació bústia de queixes i suggeriments funcional
• Nexe continuat entre la junta, els socis i els grups

àrea social
• Recuperar l’ambient i el caliu d’un club històricament esportiu i 
familiar
• Estudi i replantejament dels espais exclusius pels socis
• Recuperar espai i serveis de la Ludoteca
• Fomentar festes tradicionals i diferents activitats
• Organitzar més competicions socials en tots els esports
• Treballarem la transversalitat en totes les activitats

• Recuperar la gestió directe de la secció i de totes les seves activi-
tats, des de fa anys en mans d’una empresa externa
• Elecció i contractació d’un nou Director de l’Escola 
• Aconseguir un benefici directe pel club de tots els ingres-
sos generats per les activitats de pàdel
• Augmentar considerablement els Tornejos Socials
• Crear una escola de pàdel de referència a la comarca

contractes externs
• Renegociarem en benefici dels socis els contractes del bar 
i del gimnàs


