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Les persones que més 
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bona barbacoa. Aquests 
són els ingredients per 
gaudir de moments 
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Celebrem res? 
Qualsevol motiu és 
perfecte! Brindem!
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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT DEL CT VIC

L’any 2020 serà sempre l’any de la Covid-19. Un any molt complicat, 
que a causa de la pandèmia ens va obligar a tancar, per força major 
i per responsabilitat, les instal·lacions del CT Vic en dues ocasions se-
guint les restriccions decretades pel Govern de la Generalitat, en el 
marc del Procicat, per frenar l’expansió de la Covid-19. 

La vida diària esportiva es va aturar durant unes setmanes, però des 
del Club hem treballat intensament per adaptar les instal·lacions a 
les normatives establertes i aplicar els protocols marcats en cada mo-
ment per poder tornar a la normalitat al més aviat possible i sempre 
seguint la normativa establerta per la Generalitat. En aquest sentit, 
i des del primer dia d’aquell confinament que ja sembla tan llunyà 
però que alhora és molt present, es va invertir en la millora de les 
aplicacions informàtiques per fer més fàcil l’accés a la informació del 
soci i les reserves per accedir al Club i per facilitar les inscripcions de les 
activitats que s’han pogut portar a terme.

Durant aquesta pandèmia, el Club Tennis Vic ha treballat intensament 
amb altres clubs, amb la Federació de Tennis i la de Pàdel, amb la Se-
cretaria General de l’Esport, amb l’Ajuntament de Vic i la UFEC per tal 
d’adaptar la vida social i esportiva a les noves exigències de cada mo-
ment, intentant aportar la nostra experiència i coneixement per fer 
entendre que clubs com el nostre han fet un gran esforç organitzatiu 
i econòmic per adaptar les instal·lacions i establir protocols d’higiene 
i seguretat per convertir les instal·lacions en espais completament se-
gurs. Hem viscut moments complicats, però hem treballat per poder 
tirar endavant i encarar el futur de forma responsable, perquè creiem 
que la salut i la pràctica esportiva reglada són part de la solució.

L’any 2020 va començar amb una gran notícia: l’Assemblea General 
Extraordinària de socis celebrada a principis del mes de març va apro-
var per unanimitat el projecte tècnic de remodelació dels vestidors i 

la proposta del pla de finançament. Un gran projecte que es va veure 
aturat per la pandèmia, però que es va poder reprendre a finals del 
mes d’agost. Això va ser gràcies a la confiança que van continuar mos-
trant els socis en el Club i el suport de les entitats bancàries. Les obres 
encara no estan acabades, però esperem que a principis d’aquest 2021 
puguem gaudir tots d’uns vestidors mereixedors per als nostres socis.

Durant aquest temps, el Club Tennis Vic ha pogut reafirmar el compro-
mís amb la sostenibilitat. I en aquesta aposta per les energies renova-
bles, el passat 2020 es van instal·lar plaques solars fotovoltaiques en 
diferents espais del Club amb l’objectiu de dotar d’energia més soste-
nible totes les nostres instal·lacions. 

També s’ha apostat fortament en temes de comunicació i de xarxes 
socials amb la finalitat que el soci pogués estar al màxim d’informat 
de l’evolució de la situació del Club com a conseqüència de la Covid-19 
i alhora que aquest se sentís acompanyat pel Club en els moments 
d’aïllament. 

Afortunadament, l’esport a l’aire lliure és el que s’ha vist menys afec-
tat per la pandèmia i això ha fet que l’activitat de tennis i pàdel s’atu-
rés només en els punts més àlgids de la pandèmia. Les escoles de 
tennis i pàdel han funcionat a ple rendiment i les famílies han respost 
molt positivament confiant els seus fills a les nostres escoles i en els 
tallers d’estiu, on sempre s’han respectat els protocols sanitaris i s’ha 
vetllat per la seguretat de tothom.

La competició esportiva és el que ha patit més la Covid-19, ja que 
s’han hagut de suspendre molts tornejos tant de tennis com de pàdel. 
Tot i així, vull destacar els bons resultats obtinguts aquest any pels 
alumnes de la nostra escola de tennis, en un any en què també s’han 
hagut d’adaptar a la nova situació pel que fa als entrenaments i a la 
preparació física. 

Quant a l’ús de les piscines i per adaptar-nos a la normativa, es va 
crear un nou sistema de reserva de carrils per a la piscina interior i 
de reserva de parcel·les familiars a la piscina d’estiu que va facilitar 
l’ús dels dos espais, evitant aglomeracions i interaccions amb altres 
persones.

No ens volem oblidar de l’àrea social, una de les més castigades per 
la pandèmia ja que s’han anul·lat tots els actes festius i socials. La 
responsabilitat com a club per vetllar per la seguretat de tots sempre 
ha estat prioritari per nosaltres.

Finalment, vull posar de manifest l’excel·lent treball que ha realitzat i 
està realitzant el personal del Club, que ha estat en tot moment atent 
a la situació actual adaptant-se i donant el màxim per poder tenir la 
màxima normalitat que es permetia i vetllant per la seguretat de tots. 

Ara toca esperar per veure com evoluciona la pandèmia. Però anirem 
fent passes, sempre responsables, encara que siguin a poc a poc, per 
mantenir-nos actius i tornar a la normalitat. 

No vull acabar sense donar-vos a tots vosaltres, socis i sòcies del Club 
Tennis Vic, les gràcies per confiar en nosaltres, per continuar al nostre 
costat en aquest any tan difícil. I ara més que mai volem que gaudiu 
de l’esport al vostre Club, perquè ara sí que és 

#ELTEUMOMENT.

“La salut i la pràctica esportiva 
reglada són part de la solució”
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NOTÍCIES DESTACADES

Assemblea general
de socis
El CT Vic va convocar dues assemblees al 
mes de març. La primera va ser l’assemblea 
ordinària de socis, en la qual es va posar 
sobre la taula, entre altres temes, l’estat de 
comptes del 2019 i el pressupost del 2020, 
tot aprovat per unanimitat. Per altra banda, 
es va convocar una assemblea extraordinària 
on es va fer la presentació del projecte tècnic 
de remodelació dels vestidors i la presentació 
del pla de finançament. Es va comptar amb 
la presència de l’arquitecte Ferran Pelegrina, 
que va exposar el projecte amb detall, i es 
van poder veure en imatges 3D. Tant el pro-
jecte com el pla de finançament es van apro-
var per unanimitat dels assistents.

COVID-19
Davant d’aquesta pandèmia mundial, el Club 
Tennis Vic sempre ha seguit amb rigor les 
normes i recomanacions de les autoritats sa-
nitàries competents, aplicant les mesures de 
prevenció i seguretat ineludibles en una situa-
ció d’excepció com la que ens ha tocat viure.

El Decret SLT/720/2929 de 13 de març va 
obligar el Club a tancar les seves instal·lacions 
fins al dia 18 de maig.  

En la primera fase, es van poder obrir part de 
les instal·lacions, les pistes de tennis, pàdel i 
frontó, i només van poder accedir al Club els 
socis amb reserva prèvia i aforament limitat. 
També es van poder iniciar els entrenaments 
de competició i les classes particulars de for-
ma individual. 

La novetat principal de la segona fase va ser 
la reobertura de la piscina coberta amb cita 
prèvia i aforament restringit i es va poder 
ampliar el volum d’usuaris de les diferents 
instal·lacions.

Van anar transcorrent les diferents fases de 
la desescalada. El dia 26 d’octubre, a causa 
del confinament nocturn (toc de queda), es 
va restringir la mobilitat de 22 h a 06 h i per 
tant el Club es va haver d’adaptar a la nova 
normativa i tancar les portes a les 21 h. 

INSTITUCIONALS

Cartell MÀSCARA-MANS-
DISTÀNCIA amb motiu de 
les restriccions COVID-19, 
així com l’eslògan:
EL TEU CLUB, SEGUR!

El dia 30 d’octubre, amb motiu del decret anunciat per la Generalitat 
de Catalunya en referència al tancament de les instal·lacions i clubs 
esportius, ens vam veure obligats  a tancar de nou les portes fins al dia 
23 de novembre. Aquest dia es va poder reprendre l’activitat esportiva 
de tennis, pàdel i piscina, l’escola de tennis i pàdel i les activitats diri-
gides, sempre respectant les limitacions establertes i els aforaments.

Sempre s’ha vetllat per la seguretat de l’usuari i creiem que la millor 
manera és seguint els consells de Mans netes, Mascareta i Distància 
de seguretat. En cada una de les fases es van establir uns protocols 
d’ús de les instal·lacions que es van anar adaptant a mesura que  
transcorrien les diferents fases. Es van posar diferents dispensadors 
de gel hidroalcohòlic perquè tots els usuaris poguessin fer un rentat 
de mans, es feia una presa de temperatura a tots els que accedien a 
les instal·lacions i s’havia de signar un document de compromís de 
responsabilitat. En tot moment l’ús de la mascareta i la distància de 
seguretat van ser obligatoris.

Durant aquesta pandèmia el Club Tennis Vic va estar treballant molt 
intensament amb altres clubs, Federació de Tennis i de Pàdel, Secre-
taria General de l’Esport, Ajuntament de Vic i UFEC per tal d’adaptar 
la vida social i esportiva a les noves exigències de cada moment, in-
tentant aportar la nostra experiència i coneixement per fer entendre 
que clubs com el nostre han fet un gran esforç organitzatiu i econòmic 
per adaptar les instal·lacions i establir protocols d’higiene i seguretat 
per convertir les instal·lacions en espais completament segurs, i que la 
salut i la pràctica esportiva reglada són part de la solució.

Signatura del préstec amb BBVA
El 19 de novembre es va signar davant notari el préstec hipotecari 
amb BBVA per a la reforma dels vestidors. Tal com es va aprovar a 
l’Assemblea Extraordinària de socis, s’autoritzava el president i el tre-
sorer a buscar l’opció més avantatjosa per al Club i a signar aquest 
finançament. La gestió d’aquesta negociació la va dur a terme el tresorer 
del Club, Antoni Pladevall, i la gerent, Cristina Vilalta, i va comptar amb 
l’assessorament de l’advocat Eduard Molas, de Just Consulting Advocats. 

Reconeixement
català al Tennis Vic
Al mes de desembre, el president de la Federació Catalana de Tennis 
(FCT), Jordi Tamayo, va fer entrega al president del Club Tennis Vic, 
Miquel Vilardell, d’una placa commemorativa que reconeix el CT Vic 
com un dels Clubs d’Excel·lència del Tennis Català. Es tracta d’una dis-
tinció que s’atorga a tots aquells clubs que tenen tots els jugadors/es 
de l’Escola de Tennis amb llicència federativa així com tot el seu equip 
tècnic amb la formació adient i que estiguin inscrits al Registre Oficial 
de Professionals de l’Esport de Catalunya: “És un reconeixement a la 
nostra Escola de Tennis i al nostre equip tècnic encapçalat per Joan 
Pérez que treballa per la formació dels jugadors del CT Vic”. Durant 
l’acte d’entrega de la placa commemorativa, la FCT va lliurar un lot de 
productes per a les escoles de tennis a cada club. En total van ser 16 els 
clubs catalans que van rebre la distinció. A banda de la placa, els clubs 
gaudiran de diversos avantatges amb aquest reconeixement.

NOTÍCIES DESTACADES - INSTITUCIONALS

Signatura del préstec amb BBVA

Reconeixement català al Tennis Vic

Presa de temperatura i rentat de mans
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NOTÍCIES DESTACADES - HISTÒRIA DEL CLUB

Sabies que?
Els orígens moderns del tennis es troben a 
l’Anglaterra victoriana, però és cert que les 
arrels són franceses. A la França de l’antic rè-
gim, l’esport que practicaven la cort reial i la 
noblesa es coneixia com la longue paume si 
era a camp obert o trinquet o jeu de paume 
si era en un espai tancat, és a dir, el joc del 
palmell de la mà, encara que ja des del se-
gle XVII es jugava amb raqueta. És aquí d’on 
procedeix el sistema de comptar punts. Un 
sistema que ja trobem al segle XV i del qual 
encara desconeixem els motius. Més tard, els 
anglesos van ser els encarregats de fixar les 
normes de joc i les condicions de la pista.

La fundació del Club Tennis Vic es va fer espe-
rar si prenem com a referència la creació dels 
primers clubs de tennis d’Espanya a Barcelo-
na, com ara el Reial Club de Tennis Barcelo-
na, que data de l’any 1899; l’Sportverein i el 
Salut Sport Club, de l’any 1902, o el Catalun-
ya Lawn-Tennis Club, del 1906.

La fundació del Club Tennis Vic coincideix en 
el temps amb el naixement d’altres clubs de 
tennis i fins i tot la podem equiparar amb la 
creació dels clubs de les grans ciutats indus-
trials de Catalunya, com Terrassa, Sabadell, 
Badalona, Manresa, Olot, Tarragona o Ma-
taró.

L’any 1913, el bisbe Torras i Bages, seguint 
l’apostolat de Pius X, encarregava a les Con-
gregacions Marianes la creació de l’Esbarjo 
Dominical Marià. L’Església aprofitava la difu-
sió i popularitat de l’esport com a vehicle de 
penetració social i general entre la joventut.

Amb la iniciativa de crear una entitat espor-
tiva-catequística, el Bisbat de Vic volia oferir 
nous espais d’oci a la societat vigatana. En 
aquella època proliferaven organitzacions 
laiques vinculades al moviment obrer amb 
espais d’oci com ateneus i bars, i l’Església 
reaccionava oferint alternatives més d’acord 
amb la moral religiosa. En aquest sentit, 
l’Esbarjo Marià complia una doble funció 
de lleure i adoctrinament. En l’article segon 
dels seus estatuts ho deixa ben clar: “El seu 
objecte serà fomentar l’afició de l’esport, coo-
perar a l’educació física i donar honest esplai 
als seus membres joves i nois vigatans, a fi 
d’apartar-los dels cafès, balls, jocs de sort i al-
tres perilloses diversions, i atraure’ls a les fun-

Tennis a l’Esbarjo Marià Ausa a la dècada de 1920
(Arxiu Històric Comarcal d’Osona)

cions religioses de la Congregació”. D’entre 
les files de l’Esbarjo Marià van sortir alguna 
de les persones que l’any 1948 van fundar i 
apadrinar el Club Tennis Vic.

Encara que el principal esport que s’hi practi-
cava era el futbol, ja des de la seva inaugura-
ció l’any 1913 també s’hi jugava a tennis. En 
aquella època, era un esport minoritari que 
practicaven persones amb una complexitat 
física inferior a la dels futbolistes i que oferia 
menys espectacle que l’esport rei. El que no 
sabien els responsables de la secció de tennis 
és que amb el temps l’elit del tennis no tenia 

HISTÒRIA DEL CLUB

res a envejar a la d’altres esportistes i que el 
tennis seria un dels esports més practicats i 
admirats del món.

La història del tennis a Vic reflecteix aquesta 
evolució i el Club Tennis Vic hi ha contribuït 
de forma clara en ser una entitat esportiva 
estretament vinculada a la ciutat i als seus 
ciutadans.

NOTÍCIES DESTACADES - HISTÒRIA DEL CLUB

La nostra gent
Entrevista a Enriqueta Anglada, sòcia més 
antiga en actiu

Enriqueta Anglada d’Abadal, nascuda el 18 de 
febrer de 1936 al carrer de la Riera de Vic, té 
84 anys i és una de les sòcies en actiu més 
grans del Club.

El seu pare, Joan Anglada Vilardebó, va ser 
soci fundador quan el Club encara era al 
carrer Verdaguer, posteriorment ubicat al 
barri de l’Estadi i actualment a l’avinguda 
Olímpia. 

El primer president del Club que recorda és 
Carles Ylla Ylla i ha conegut els altres 11 presi-
dents posteriors fins a l’actualitat.

Tot i que sempre només ha fet ús de la pisci-
na, també “durant un temps vaig provar de 
jugar a tennis i pilotejava amb la meva amiga 
Dolors Vall, fins que una petita lesió em va fer 
deixar aquest esport i mai més he tornat a 
agafar la raqueta”. 

Va estudiar a les beates de Vic i va ser en 
aquesta escola on va exercir per primera ve-
gada la seva vocació, la de mestra. Va inau-
gurar com a professora l’Institut Jaume Callís 
l’any 1968, el mateix any que va heretar el 
títol del Club Tennis Vic del seu pare. També 
va treballar de mestra al Col·legi  Pare Coll i al 
Col·legi Sant Miquel dels Sants, escola on es 

va jubilar l’any 2001. 

Als estius gaudia de la piscina exterior amb 
els seus nebots i quan es va inaugurar la 
piscina interior l’any 2006 en va ser una de 
les primeres usuàries, ja que per prescripció 
mèdica, després d’una lumbàlgia, havia de 
fer exercicis a l’aigua. “Vaig aprendre a nedar 
de vella i mai he fet cap curset de natació. 
De mica en mica anava agafant confiança i 
així vaig aprendre a capbussar-me i a respirar 
sota l’aigua jo sola”.

Té diverses aficions que l’han fet molt feliç i 
li han donat vida: la muntanya, l’excursio-
nisme, viatjar i la música. Amant de la na-
tura, ens parla amb il·lusió de les diferents 
caminades que ha fet al llarg de la seva 
vida. Coneix tot el Pirineu i fins i tot va pujar 
al Mont Blanc, de 4.808 metres d’altitud, i 
ens diu que “ha estat la meva alçada màxi-
ma”. L’apassiona viatjar i ha estat per tot el 
món, Àsia, Àfrica, Europa... fins i tot ha fet 
algun viatge aquest any 2020, tot i la situació 
epidemiològica. De la música destaca que li 
agrada molt escoltar-la i que “he gaudit molt 
amb la Coral Canigó, coral que vaig fundar i 
que he dirigit durant 25 anys. En guardo un 
gran record” i de la coral infantil Cor Cabirol, 
que “vaig començar a dirigir-la l’any 1966 i 
fins a l’actualitat. D’això fa 54 anys!, tot i que 

Enriqueta Anglada, a la piscina del Club Enriqueta Anglada, als anys 50

ara estem aturats a causa de la pandèmia”.

Actualment ve cinc dies a la setmana a nedar 
i ho fa “en cotxe, per comoditat; podria venir 
a peu, però com que és molt fàcil aparcar, 
aprofito i vinc conduint”. El que més li agrada 
de les instal·lacions és el menjador del restau-
rant, “tot i que no hi vinc gaire, però sí que 
hem fet alguna celebració familiar i hem es-
tat molt bé”, i del Club destaca, sens dubte, la 
piscina coberta: “Entrar a la piscina i mentre 
nedo veure el Puigmal, el castell de Gurb i la 
masia El Maset no té preu, és una sensació 
molt confortable” i també li agraden “les 
gandules a la piscina, els vestidors amplis i 
les dutxes”. Una anècdota que explica amb 
tendresa és “quan estic a l’aigua i sento que 
em criden ‘Enriqueta!’, miro i són exalumnes, 
cantaires o pares de cantaires i d’alumnes 
que em volen saludar; em fa molta il·lusió 
perquè em sento molt estimada! Això vol dir 
que tenen un bon record de mi i jo d’ells”. Així 
acaba l’entrevista a una persona discreta i 
senzilla que tot i recalcar no haver fet massa 
vida social al Club, parla amb estimació i ad-
miració tot mirant des de la piscina les vistes 
de l’entorn privilegiat del Club Tennis Vic.
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Reforma integral dels vestidors
A causa de la situació de pandèmia mundial viscuda, la Junta Direc-
tiva va creure oportú esperar per veure com evolucionava la situació, 
tant sanitària com econòmica, per tal de poder decidir amb bon criteri 
si seguir o no endavant amb aquest gran projecte.

Gràcies al fet que tots els socis van donar la confiança i van estar al 
costat del Club, i les entitats bancàries que volien participar en el pro-
jecte hi van continuar estant interessades, es va decidir tirar endavant 
aquest projecte tan il·lusionant i en el qual des de la comissió d’obres 
s’hi treballava des de feia tant de temps.

Es va crear una comissió formada per membres de la Junta Directi-
va del Club, treballadors i persones externes amb l’objectiu de poder 
col·laborar amb l’estudi d’arquitectura encarregat del projecte. 

Les persones que van formar part d’aquesta comissió van ser Cristina 
Vilalta, com a gerent del Club, i com a representants de la Junta Di-
rectiva el president, Miquel Vilardell; Ramon Juvany, vicepresident i 
responsable de l’àrea d’obres, i Antoni Pladevall, com a tresorer. Els 
treballadors que hi van participar van ser José Antonio Rodríguez, com 
a responsable de l’àrea de manteniment, i Núria Serra, en represen-
tació de la piscina. Pel que fa als professionals que hi van col·laborar 
de forma desinteressada van ser Pere Antentas, com a enginyer indus-
trial, i M. Dolors Ylla Català i Joan Forgas, com a arquitectes. 

NOTÍCIES DESTACADES - OBRES I MILLORES A LES INSTAL·LACIONS

Aquesta comissió va treballar conjuntament amb l’arquitecte Ferran 
Pelegrina, que va ser la persona escollida per la Junta Directiva per 
dur a terme aquest projecte. Pelegrina té una gran experiència pro-
fessional en equipaments esportius, pavellons, piscines cobertes, ves-
tidors, equipaments escolars, ceips, instituts, equipaments sanitaris, 
culturals i lúdics...  

També cal comentar que es va obrir un procés de participació a tots 
els socis i sòcies del Club per tal que poguessin aportar les seves pro-
postes, idees i suggeriments i que es tinguessin en compte a l’hora 
de realitzar el projecte. Cal dir que de tots els suggeriments aportats, 
referents als vestidors, pràcticament tots es podran dur a terme.

Finalment, el passat dia 24 d’agost es van iniciar les obres de reforma 
integral dels vestidors del nostre Club. 

L’obra, que tenia una durada prevista de quatre o cinc mesos, apro-
ximadament, es va dividir i seqüenciar en diverses fases: enderrocs i 
moviments de terres (fase 1), estructures i soleres (fase 2), comparti-
mentacions (fase 3), acabats (fase 4), equipaments (fase 5) i sistema 
d’instal·lacions (fase 6). 

L’àmbit i abast de l’actuació es va concentrar en la reforma dels ves-
tidors femení, masculí i escolar per renovar la totalitat de l’espai 
(779,64 m², reforma de 749,64 m² i ampliació de 30 m²) i amb la 
intenció de complir els següents criteris i objectius:

Efectuar una renovació integral, 
optimitzant la funcionalitat dels vestidors.

Millorar la distribució de vestidors, dutxes, 
serveis higiènics, i disposar de serveis 
adaptats.

Previsió d’una zona d’estiraments.

Nova ordenació de les dutxes, amb 
alternatives d’intimitat.

Aprofitar l’espai que deixarà lliure la 
depuradora.

Seleccionar materials i sistemes amb 
criteris de sostenibilitat, durabilitat i 
eficiència energètica.

Recuperar la il·luminació natural dels 
vestidors.

Renovar la climatització i la ventilació, 
maximitzant la qualitat de l’aire interior i 
l’eficiència energètica.

Renovar la instal·lació d’aigua calenta, 
optimitzant el confort, cabal i temperatura.

Millorar la instal·lació elèctrica, renovar 
tot l’enllumenat amb criteris de màxima 
eficiència energètica.

Renovar paviments i revestiments de 
tots els paraments, afavorint la higiene, 
facilitat de neteja i reduït manteniment.

Seleccionar materials saludables, de baixes 
emissions i sostenibles.

Incrementar el nombre d’armariets, oferir 
alternatives de dimensions, amb material 
de la màxima qualitat i durabilitat.

Renders simulació dels nous vestidors del Club
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Aposta per les 
energies renovables: 
instal·lació de 
plaques solars
El Club Tennis Vic reafirma el seu compromís 
amb la sostenibilitat i aposta per les energies 
renovables. Al mes de setembre es van ins-
tal·lar plaques solars fotovoltaiques en dife-
rents espais del Club amb l’objectiu de dotar 
d’energia més sostenible el CT Vic. L’execució 
de la  instal·lació solar i l’enginyeria ha es-
tat portada a terme per les empreses Watt 
Energia, S.L. i Optimal Solar Energy, S.L. amb 
una àmplia experiència en aquest tipus d’ins-
tal·lacions. L’energia solar és un recurs abun-
dant, renovable i gratuït que permet generar 
electricitat neta per al consum a les instal·la-
cions del Club a cost zero. Les plaques fotovol-
taiques es van instal·lar en dues ubicacions , 
a la coberta de la piscina interior i a les cober-
tes de les marquesines del pàrquing. En total 
es va instal·lar una potència de 128,8 kWp 
que generarà aproximadament 165.000kWh 
d’energia verda i sostenible amb el medi am-
bient, el que permetrà un estalvi de més del 
25% per al CT Vic en la factura d’electricitat. 
A més, els excedents d’energia generats i 
no consumits s’abocaran a la xarxa i seran 
compensats a la factura elèctrica. També es 
beneficiarà d’una disminució dels costos fixos 
en la potència contractada amb la compan-
yia elèctrica en la factura d’electricitat per 

la menor demanda d’energia de la xarxa de 
distribució elèctrica. El Club tindrà accés en 
tot moment al control de la generació d’ener-
gia mitjançant un sistema de monitorització 
remot. Més enllà d’aquest estalvi econòmic, 
l’actuació tindrà altres avantatges per al CT 
Vic com la generació d’energia neta 100% 
renovable, disponibilitat de més liquiditat 
al CT Vic per l’estalvi generat i revalorització 
de l’actiu immobiliari del Club. Tanmateix 
la instal·lació solar no va suposar cap risc 
financer pel Club, ja que l’operació es va fer 
mitjançant un acord contractual amb la co-
mercialitzadora d’energia Atlas Green Energy, 

que es fa càrrec de la totalitat del cost de la 
instal·lació i del seu manteniment durant tot 
el període d’activitat fins a la seva amortitza-
ció. A banda de les plaques solars, el CT Vic 
també va instal·lar al pàrquing, un carrega-
dor per a vehicles elèctrics amb dues preses 
a disponibilitat dels socis. Per aquest motiu, 
es van habilitar dues places de pàrquing es-
pecífiques. Unes actuacions que són un gran 
pas en el nostre compromís en la lluita pel 
canvi climàtic, apostant de manera ferma per 
les energies renovables i alhora per reduir les 
nostres emissions de CO₂ a l’atmosfera.

Plaques solars a la coberta de les marquesines del pàrquing del Club

Adaptació de les instal·lacions a 
les normatives establertes
Es van seguir tots els protocols establerts quant a seguretat i higiene 
de les instal·lacions. Abans d’obrir després del confinament, al Club es 
va fer una desinfecció de totes les instal·lacions així com control de xoc 
d’aigües i de legionel·la.

Es va establir un nou protocol de desinfecció de les instal·lacions 
(bancs, parc infantil....) a càrrec del personal de manteniment (tres 
vegades al dia) i es va reforçar la neteja de lavabos i vestidors.

Pel que fa a la piscina exterior, es va adaptar la zona de gespa i la 
zona solàrium amb parcel·les de quatre metres de diàmetre (cercles) i 
dos metres per a la zona de paviment (gandules) amb una separació 
de dos metres entre elles per assegurar així la distància de seguretat 
entre els usuaris i es van fer unes marques de prohibició en algunes 
zones del vestidor per assegurar el distanciament entre les persones 
a l’hora de canviar-se.

Durant les obres dels vestidors es van adaptar uns vestidors a l’interior 
de la piscina coberta perquè els banyistes es poguessin canviar. La res-
ta d’usuaris del Club podien fer servir els vestidors del gimnàs o bé els 
canviadors situats a la ludoteca. Piscina exterior
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Adaptació del jacuzzi per a la 
mobilitat reduïda
En la ferma aposta de continuar suprimint les diverses barreres ar-
quitectòniques existents al Club per millorar l’accés, l’ús i el gaudi del 
conjunt de les instal·lacions, es va adaptar l’accés al jacuzzi per a totes 
aquelles persones que en vulguin fer ús i tinguin mobilitat reduïda.

Pistes de minitennis
i mur
Durant els 15 dies de tancament al mes de 
novembre, es va aprofitar per pintar les pistes 
de minitennis  situades a la zona del frontó i 
també per fer un petit mur al darrere de les 
pistes de pàdel 3 i 4 per tenir una zona més 
agradable i cuidada.

Pistes de tennis i de pàdel
Entre les tasques de manteniment realitzades, destaquen l’arranjament de les jardineres de les 
pistes de tennis 8, 9 i 10. Es van reomplir de terra volcànica, se’n va renovar el reg automàtic i 
s’hi van plantar uns nous arbustos.

També es va treballar intensament a principis d’any per poder obrir al més aviat possible les 
pistes de tennis que es van haver de tancar a principis de gener a causa de les glaçades. Dona-
des les circumstàncies meteorològiques favorables de l’hivern, dues pistes ja es van poder obrir 
el 18 de febrer. Van estar un mes i mig tancades, una gran fita sabent que normalment estan 
tancades entre tres i quatre mesos.

També es va pintar la reixa de la pista 6 de tennis i de les 7 i 8 de pàdel.

Pel que fa a les pistes de pàdel, es va dur a terme la descompactació de totes les pistes amb 
l’objectiu de mantenir uniforme la distribució de la sorra en tota la superfície, proporcionar un 
millor bot de la pilota i un òptim lliscament del jugador/a i allargar la durada de la superfície. 

Piscina coberta i 
millores elèctriques
Altres de les tasques que es van fer van ser 
petites reparacions a la piscina coberta i mi-
llores elèctriques a la recepció del Club per tal 
de poder millorar la comunicació digital.

Taula de ping-pong
Des del mes de juliol es disposa d’una taula de ping-pong per passar 
estones de distracció, riure i emoció envoltats d’amistats. Tots els so-
cis/es (i convidats) que ho desitgin podran portar-se el material de 
casa i jugar o bé des del Club se’ls hi facilitarà.

P1

P0

P2

Cura del cos
Bellesa
Aparells de cuina
Zona cafè

Informàtica
Telefonia
Imatge i so
Servei tècnic informàtic
Servei tècnic telefonia
Servei postvenda

Aspiració
Planxat
Rentat
Clima
Cocció
Neveres
Congeladors

Treballem per a tu!

BOTIGUES A VIC 
Ctra. de Manlleu, 54-60
Rambla del Carme, 15
Portal de la Rambla, 6

COMPRA 
ONLINE 

isern.net

CANVIS 
GRATUÏTS

T’HO 
PORTEM
A CASA

EN MENYS DE

24h

En un any 
tan diferent 
seguim al teu 
costat
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Conveni amb Vicreu
El Club Tennis Vic va revalidar el conveni de col·laboració amb l’empre-
sa de jardineria vigatana Vicreu. D’aquesta manera, el centre de jar-
dineria vigatà oferirà descomptes promocionals i ofertes especials als 
socis del CT Vic al llarg de totes les estacions de l’any oferint productes 
de temporada. Des del CT Vic assenyalen “l’excel·lent relació de col·la-
boració entre les dues parts” i en destaquen “la professionalitat que 
Vicreu ha mostrat amb nosaltres durant tots aquests anys de col·labo-
ració”. El conveni es va firmar a finals de febrer a les instal·lacions del 
CT Vic per part del president del Club, Miquel Vilardell, i la gerent de 
Vicreu, Mireia Serra.

Altres col·laboracions
Un any més, es van mantenir les bones relacions amb entitats i 
empreses de la comarca i d’altres zones com ADFO, Atlàntida Centre 
d’Arts Escèniques d’Osona, Base Esports Estel, Boada Grup, CE Laietà, 
CatClean, Cemgine, Club Gimnàstic Osona, Club Tennis Ciutadella, 
Consorci Hospitalari de Vic, El 9 Nou, Frasquet Joiers, Germanetes 
dels Pobres, Focus Òptics, Fredist, Fundació Atlàntida, Hyundai 
Senco-Motor, Interesport Everest, Isern Electrodomèstics, Mercedes 
Benz-Stern Motor, Osonament, PaVic, Universitat de Vic,  Proquimia i 
Universitat Central de Catalunya.

La comunicació durant la 
pandèmia
Durant el període de pandèmia es va intentar que el soci estigués in-
format en tot moment de la situació que es vivia, les novetats que 
anaven sorgint i l’afectació de les noves normatives al funcionament 
del Club.

Immediatament després de les diferents publicacions dels BOE i 
DOCG, el Club enviava un comunicat als socis amb el resum de les 
novetats que es marcaven. Aquesta informació es reforçava amb els 
documents oficials de la SGEAF i de les diferents federacions. Per faci-
litar l’entesa d’aquests documents també es van fer en format FAQS 
(Preguntes Freqüents), infografies, protocols i vídeos divulgatius. Tota 
la informació present i passada es va registrar en un apartat específic 
a la web del Club.

Durant el confinament i amb l’objectiu que el soci se sentís 
acompanyat, es va iniciar la campanya #JoEmQuedoACasa, per tal de 
poder mantenir el contacte. Aquesta campanya incloïa alguns vídeos 
que es reproduïen per les xarxes socials i també es van elaborar una 
sèrie de consells i curiositats, com alguns concursos.

A més, es va comptar amb l’ajuda dels nostres professionals, que pe-
riòdicament ens preparaven consells de nutrició, a càrrec de la nu-
tricionista Berta Vilalta; consells de benestar, elaborats per Alfons 
Molina, terapeuta craniosacral del CT Vic, i consells físics realitzats per 
Manel Sala, preparador físic de l’Escola de Tennis.

El CT Vic potencia
l’ús de l’app del Club
Cada vegada hi ha més tendència a utilitzar les apps per al dia a dia. 
Des de fa uns anys el Club Tennis Vic ja disposava d’una app. Fins 
abans de la Covid-19 només funcionava per reservar les pistes de pà-
del i tennis, però després del confinament, amb l’aforament limitat 
dels espais, es va optar per fer-la servir també per a l’ocupació de la 
piscina coberta i l’exterior. D’aquesta manera es podia fer la reserva 
de qualsevol instal·lació del Club des del mòbil, anul·lar les reserves 
prèvies fetes, pagar mitjançant la targeta moneder o consultar els re-
buts i l’accés a les instal·lacions amb el QR del carnet de soci, entre 
d’altres gestions. 

ACTUACIONS DE COMUNICACIÓ

#CTVicACasa
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WhatsApp Tennis Vic
Un altre canal de comunicació que cada vegada té més usuaris és el 
WhatsApp, ja que informa de manera immediata de les novetats que 
afecten el CT Vic i només es rep informació dels temes que al soci li 
interessen més. 

Per donar-se d’alta a aquest sistema, només cal incloure el número 
de mòbil del Club Tennis Vic (605 29 24 61) a la llista de contactes del 
mòbil i informar el Club de quins temes vol rebre informació. Cada 
usuari rebrà un missatge únic sense saber quins altres destinataris 
componen el grup, i això fa que no es permeti interactuar entre els 
components. En cas que es vulgui donar de baixa d’aquest servei, 
només cal eliminar el contacte. Si es desitja rebre només informació 
específica d’algunes àrees, caldrà indicar al Club de quina: general 
(funcionament de club), àrea de tennis, àrea de pàdel, àrea de pisci-
na, àrea social, àrea de l’Escola de Tennis, àrea de l’Escola de Pàdel i 
Petit Tennis.

Programa d’inscripció
i gestió de partits
L’any 2020, com a novetat, es va engegar un nou sistema d’inscripció 
100% en línia per a les colles i penyes del CT Vic, que còmodament i 
amb seguretat es van poder inscriure a la competició i introduir els 
resultats dels partits que es disputaven. El resultat i la classificació 
s’actualitzaven immediatament. A l’estiu ja es va apostar per les ins-
cripcions als tallers i activitats en línia i el resultat va ser molt positiu. 

Nou ‘claim’ a les xarxes socials
En una de les reunions periòdiques que realitza l’equip de comunica-
ció, i amb el nou equip de creadors i publicistes de GS-Crea Comunica-
ció, es va creure oportú posar en marxa les etiquetes #ElTeuClub i #El-
TeuMoment com a mitjà d’interacció amb els socis i sòcies del CT Vic. 
Amb aquests claims s’intenta estrènyer els llaços afectius, d’identitat i 
de pertinença al Club per a tots/es aquells que visiten les instal·lacions 
o es refereixen al Club, fent-lo seu.

Altres accions comunicatives
L’any 2020 es va apostar per un canvi en la imatge del cartellisme del 
Club. Es va buscar un disseny molt més dinàmic i modern i es conti-
nuen aplicant les mateixes gammes cromàtiques per diferenciar les 
seccions del Club.

A més a més, es va treballar per millorar la gestió de mitjans digitals 
(Facebook, Instagram, Twitter i YouTube). Un dels objectius principals 
era participar activament a les xarxes socials, perquè formen part de 
la quotidianitat de les nostres vides. No només s’hi promocionaven 
les activitats/campionats sinó que és el canal on s’informa a tothom 
dels resultats dels nostres jugadors i s’hi poden veure arxius fotogrà-
fics d’actes i esdeveniments del Club Tennis Vic.

Web
Un altre dels canals en què es va treballar des de l’àrea de comuni-
cació va ser en la web del Club, que a part d’informar dels esdeve-
niments i resultats obtinguts es van obrir unes pàgines específiques 
relacionades amb la Covid-19, la instal·lació de les fotovoltaiques i les 
obres de remodelació dels vestidors. Referent a aquesta darrera, el 
soci pot consultar el projecte sempre que ho desitgi i es podrà fer el 
seguiment de les obres. S’hi pot trobar una línia cronològica de les 
obres i en cada una de les fases se’n pot veure un petit reportatge 
fotogràfic i vídeos. D’aquesta manera els socis poden seguir l’evolució 
de les obres.

Regals
Com a novetat de l’any, es va treballar en un assortiment de regals 
promocionals del Club perquè els socis els puguin adquirir. Es tracta 
d’objectes útils que s’utilitzen quotidianament com ara bidons d’ai-
gua, gorres, viseres, bosses, paraigües...  

NOTÍCIES DESTACADES - ACTUACIONS DE COMUNICACIÓ NOTÍCIES DESTACADES - ACTUACIONS DE COMUNICACIÓ
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Júlia Sureda
Campiona de Catalunya benjamina en 
individual i dobles mixt

Júlia Sureda es va proclamar campiona de 
Catalunya en individual femení al Campionat 
de Catalunya benjamí. Sureda va guanyar la 
final davant Liliana Chetry, del CT Els Gorchs, 
per 5/3 i 4/1. A semifinals va superar Liliana 
López, del CT Andrés Gimeno, per 3/5, 4/1 i 
10/7 i a quarts va guanyar a Mireia Balell, del 
Cercle Sabadellès 1856, per 4/0 i 4/1.

També va guanyar a la mateixa categoria en 
dobles mixt fent parella amb Jan Bares. 

Resultats individuals d’Escola

Jan Bares
Campió de Catalunya benjamí en dobles masculí i dobles mixt

Jan Bares es va proclamar campió per partida doble al Campionat de Catalunya. Bares va 
aconseguir el campionat de dobles masculí fent parella amb Jan Casellas. En el quadre de do-
bles mixt, Sureda i Bares es van proclamar campions de Catalunya després de guanyar a Lilia-
na López i Izan Hernández (CT Andrés Gimeno) per un doble 4/2. A les semifinals van guanyar 
per un doble 4/0 a Liliana Chetry i Héctor Ruiz, del CT Els Gorchs, i als quarts van superar 4/1 i 
4/0 la parella formada per Judit i Víctor Pla, del CE Laietà.

Jan Casellas
Campió de Catalunya benjamí en dobles masculí 

Per aconseguir el títol de campions de dobles masculí, Jan Casellas i Jan Bares van guanyar 
5/4 (9) i 4/0 la parella formada per Luca Daraban i Daniel Cullere, del CT Barcelona 1899; a les 
semifinals es van imposar per un doble 4/1 a Marc Castellví i Alejandro Marco (CT Tarragona); 
als quarts van guanyar 4/5 (5), 4/2 i 10/8 davant Carlos Martín i Pablo Velasco (Cercle Saba-
dellès 1856), i als vuitens van superar per un doble 4/1 la parella formada per Martí Portas i 
Miquel Puig (CDT Belulla).

Júlia Sureda Jan Bares i Jan Casellas

Kenneth Rabinad i Marc Vidal

Resultats del Circuit Juvenil

Júlia Sureda i Mireia Roqueta

Álvaro Jimenez

Álvaro Jimenez
Semifinalista de Catalunya infantil  
individual

Álvaro Jimenez va perdre la semifinal del 
Campionat de Catalunya infantil individual 
davant Sergi Granero per 6/2 1/6 6/2 en un 
partit molt disputat. Va arribar a semifinals 
després de derrotar a quarts Miguel Espanca 
per 6/2 6/2.

Jaume Casas
Sotscampió de Catalunya

Jaume Casas Blasi es va proclamar el passat 
mes de febrer sotscampió de Catalunya de 
dobles en categoria aleví, amb el seu com-
pany Valentín González-Galiño, jugador del CT 
Barcino, en perdre per 3/6 6/1 (4-10) a la final.

Jaume Casas

Mireia Roqueta
i Júlia Sureda
Subcampiones de Catalunya sub-11

Al Campionat de Catalunya sub-11 jugat al 
GEIEG de Girona, Mireia Roqueta i Júlia Sure-
da es van endur el subcampionat en dobles 
femení en perdre la final per 6/3 i 6/0, però 
havent-se desfet de les caps de sèrie 1 del tor-
neig a les semifinals per 6/4 i 7/5.

Kenneth Rabinad
i Marc Vidal
Subcampions Campionat de Catalunya sub-15 

Marc Vidal i Kenneth Rabinad, ambdós juga-
dors cadets del CT Vic, van quedar finalistes 
a la final de dobles del Campionat de Cata-
lunya sub-15 contra els caps de sèrie número 
1 del torneig, jugat a les instal·lacions del CT 
Mataró.

A més, Jana Rovira i Anna Rossinés van arri-
bar a les semifinals de dobles femení del ma-
teix torneig.

CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU / CAMPIONS I SUBCAMPIONS DEL CT VIC

CAMPIONATS CAMPIONS/ES SUBCAMPIONS/ES

ALBA SALLÉS (ALEVÍ)

MARC BERNAT (ALEVÍ)

JAN CASELLAS (ALEVÍ)

ALEX BASSAS (BENJAMÍ)   ELOI BACARISAS (CADET)   ROGER UBALS (INFANTIL)

MARC CASELLAS (ALEVÍ)

MIREIA ROQUETA (BENJAMÍ)

JAN BARES (BENJAMÍ)

OLEGUER COMERMA (CADET)   PERE PRAT (INFANTIL)

JAN BARES (BENJAMÍ)   JÚLIA SUREDA (BENJAMÍ)   ELISA IONE (INFANTIL)

JÚLIA SUREDA (BENJAMÍ)   ROC PAYÁS (ALEVÍ)  LLUC PASQUAL (CAMPIÓ ABSOLUT)

ELISA IONE (INFANTIL)   JAN CASELLAS (BENJAMÍ)

LAURA SOLÀ (CAMPIONA ABSOLUTA)

MARINA ALCAIDE (ABSOLUT) JAN CASELLAS (BENJAMÍ) MARC CASELLAS (ALEVÍ)

ROC PAYÀS

MANRESA

PERE MASIP S. CASAL

PERE MASIP TURÓ

PERE MASIP TEIÀ

CT D’ARO

TORELLÓ

LLAFRANC

PIPER’S

MATARÓ

ROSES

CIRCUIT JUVENIL D’HIVERN / CAMPIONS I SUBCAMPIONS DEL CT VIC

CAMPIONATS CAMPIONS/ES SUBCAMPIONS/ES

MARC CASELLAS (ALEVÍ)   ALBA SALLÉS (INFANTIL)   JANA ROVIRAMATARÓ

JORDI VILAREGUT (BENJAMÍ)   JAUME CAUS (ALEVÍ)TORELLÓ

CARLOTA VILÀ (ALEVÍ)BELULLA

ADRIÀ SERRA (BENJAMÍ)   ROC PAYÁS (ALEVÍ)

JAN CASELLAS (BENJAMÍ)   JAN BARES (ALEVÍ)
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Equip aleví femení
Manté la categoria Or

Podem celebrar que l’equip aleví femení va mantenir la categoria Or 
en guanyar 3-2 l’eliminatòria. L’equip estava format per les jugadores 
Mireia Roqueta, Jana Vidal, Alba Campàs i Júlia Sureda.

 

Equip aleví masculí A
A semifinals del Campionat de Catalunya per equips Or

L’equip aleví masculí A format per Jaume Casas, Iker Rabinad, Marc 
Casellas i Jaume Caus va perdre a les semifinals del Campionat de 
Catalunya per equips Or davant el CT Barcino, cap de sèrie 1, per 5/0 
després d’haver disputat un excel·lent campionat.

 

Equip júnior femení
Campiones fase final Lliga Catalana

Les noies de l’equip júnior femení es van proclamar campiones de la 
fase final de la Lliga Catalana 2019/20 al guanyar la final per 3-1 da-
vant el CN Lleida. L’equip estava format per les jugadores Jana Rovira, 
Carlota Farrés, Laia Berné i Anna Rossinés.

 

Equip benjamí masculí
Semifinalista de la Lliga Catalana

L’equip  benjamí masculí va quedar semifinalista de la Lliga Catalana 
al perdre davant el CT Tarragona, cap de sèrie 2 del torneig, per 1/2. 
A quarts van guanyar 4/1 el CT Sant Celoni i a vuitens, 4/0 el CN Sant 
Andreu. L’equip estava format per Jan Bares, Àlex Bassas, Jan Casellas 
i Pau Guix. 

 

Equip infantil masculí
Semifinalista al Campionat de Catalunya Or

L’equip infantil masculí va arribar a semifinals del Campionat de Cata-
lunya però va perdre davant el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 per 
4/1. A quarts va guanyar 5/0 al Club de Tennis Andrés Gimeno. L’equip 
estava format per Álvaro Jimenez, Pere Prat, Marc Puigdollers, Biel 
Serrat, Max Toll i Jaume Casas.

Equip infantil femení
A quarts al Campionat de Catalunya Or 

L’equip infantil femení va arribar a quarts de final del Campionat de 
Catalunya, però va perdre davant el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 
per 2/3. L’equip estava format per Sophie Perelló, Carlota Vila, Alba 
Sallés, Duna Codinachs i Alicia Sanglas.

Resultats d’equips d’Escola

NOTÍCIES DESTACADES - ESPORTIU NOTÍCIES DESTACADES - ESPORTIU

Equip aleví femení

Equip aleví masculí A

Equip júnior femení

Equip benjamí masculí

Resultats individuals
i per equips absoluts

Marina Alcaide
Campiona absolut femení

El passat mes d’octubre, Marina Alcaide Bakari va quedar campiona 
en categoria absolut femení del Circuit Absolut de Tennis Català, dis-
putat a les pistes de Cornellà. Alcaide, que partia com a cap de sèrie 
7, va realitzar un campionat sensacional sense cedir cap set en contra, 
i es va enfrontar a la final amb la cap de sèrie 1 del torneig i número 
59 del rànquing espanyol.

Laura Solà
Campiona absolut femení

Laura Solà Grau es va proclamar campiona en categoria absolut fe-
mení del 6è Trofeu Obert disputat al CT Llafranc. A la final, va vèncer 
per 6/1 i 7/5, havent disputat les semifinals amb Carlota Farrés, tam-
bé jugadora de l’Escola de Tennis del Club, per un igualat 7/6(6), 2/6 
i 6/3.

Sergi Agrassot
Campió de Catalunya dobles

El mes de febrer va ser molt productiu. El nostre soci, jugador i 
entrenador Sergi Agrassot es va proclamar guanyador del Campionat 
de Catalunya Universitari en dobles masculí.

Equip masculí A de tennis
Campions Copa Comarcal Or

L’equip masculí A del CT Vic format per Kenneth Rabinad, Joan Xicoy, 
David Vizcaíno, Joan Pujol i Jordi Lloansí es va proclamar campió de 
la Copa Comarcal de tennis en categoria Or. A la final es va imposar 
clarament al CT Centelles per 5 a 0. A les semifinals va guanyar per 4/1 
el CT Voltregà, mentre que a quarts van superar el Patí Vic per 1 a 4.

Campionat de Catalunya
per equips de pàdel
El Club Tennis Vic va participar per partida doble al Campionat de Ca-
talunya per equips de pàdel, amb equip masculí i femení. 

L’equip femení del CT Vic, que jugava a segona categoria i estava for-
mat per Txell Parés, Núria Clapera, Anna Suñé, Dolors Segura, Eli Jor-
dà, Cristina Rossinés, Mariona Gallifa, Júlia Pagès, Berta Vilalta, Maite 
Vila, Núria Anglada i com a capità, Xevi Ferrer, no va poder passar de 
quarts de final, on es va trobar com a rival el Júnior FC. El campionat 
es va jugar a l’Atlètic Terrassa Hockey Club. Un any més mantenen la 
categoria.

L’equip masculí format per Albert Guix, Adrià Costa, Pau Riba, Isaac 
Tortadès, Gil Sala, Dani Famada, Víctor Alzamora, Dani Velasco, Xevi 
Ferrer, Jacint Torrents, Ferran Roca, Ignasi Vila i el capità, Xevi Segalés, 
va jugar al Nou Pàdel les Franqueses a la tercera categoria, on va 
perdre a quarts de final per un ajustadíssim 3 a 2 en una eliminatòria 
emocionant i que en la majoria dels partits es va acabar decidint al 
tercer set. Amb la derrota, es va quedar a les portes de l’ascens a se-
gona categoria del Campionat de Catalunya per equips.

Marina Alcaide

Laura Solà

Sergi Agrassot

Equip de pàdel femení

Equip masculí A de tennis
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COMPETICIÓ

Campionat de Catalunya sub-13
Les instal·lacions del CT Vic van acollir el Campionat de Catalunya de 
tennis sub-13, que comptava amb un total de cinc categories i 180 ju-
gadors. Concretament, el quadre de l’individual femení estava format 
per 66 jugadores; l’individual masculí, 88 jugadors; en els dobles fe-
mení hi competien 10 parelles, mentre que 8 ho van fer en els dobles 
masculí. El quadre de dobles mixt també constava de 8 parelles. 

Va ser el retorn a la competició després de la pandèmia amb un dels 
campionats més importants en l’àmbit català i les famílies van agrair 

TENNIS

Trofeu Ramon Cunill
El 39è Trofeu Ramon Cunill - Torneig de Ten-
nis Juvenil es va poder disputar en dues tan-
des per respectar les normes de seguretat i 
higiene després de la pandèmia. La primera 
setmana es van jugar les categories infantil i 
júnior i la segona setmana, benjamí i aleví. 
Va comptar amb un total de cinc categories 
i 180 jugadors. Concretament, el quadre de 
l’individual femení estava format per 66 ju-
gadores; l’individual masculí tenia 88 juga-
dors; en els dobles femení hi competien 10 
parelles, mentre que 8 ho van fer en dobles 
masculí. També 8 parelles tenia el quadre de 
dobles mixt.  Els finalistes i campions de cada 
categoria van ser: en benjamí femení, Berta 
Sadurní, finalista, i Carla Lidon, campiona; 
en benjamí masculí A, Jan Casellas va ser 
campió davant de Jan Bares, mentre que en 
benjamí masculí B el finalista va ser Max Boix 
i el campió, Jordi Garcia; en aleví, en la cate-
goria femenina, va quedar campiona Queralt 
López, que es va enfrontar a Núria Figueras, 
mentre que en aleví masculí B, Eloi Garcia va 
quedar finalista i Nil Bernal, campió; en aleví 
masculí A, la victòria se la va endur Iker Rabi-
nad davant Otger Buldó, que va quedar fina-
lista; al quadre Infantil femení, Alba Sallés va 
guanyar Alícia Sanglas, i al masculí, Àlex Díaz 
va vèncer Iker Rabinad. Per acabar, al quadre 
júnior masculí, Marc Puigdollers es va impo-
sar a Oleguer Comerma. 

COMPETICIÓ - TENNIS

Campionat de Catalunya sub-13

Trofeu Ramon Cunill

Nacho Juncosa. 1a reunió

Tornejos ajornats
de tennis
A causa de la pandèmia de la Covid-19, tot 
i estar programats al calendari de compe-
ticions 2020, no es van poder disputar els 
següents tornejos: el Torneig ITF Men’s Cir-
cuit - Gran Premi Boada Grup - Trofeu Carles 
Ylla, el Campionat d’Osona Contra el Càncer 
Memorial M. Teresa Vilà, el Torneig Plana de 
Vic - Pre ITF, el Torneig Internacional Sub-16 
Memorial Nacho Juncosa, el Campionat So-
cial Primavera de Tennis - Base Esports Estel i 
el Torneig Social Juvenil de tennis.

al CT Vic el funcionament logístic del torneig, en el qual es va vetllar 
per a la bona pràctica de l’esport combinat amb el seguiment correcte 
de les mesures de seguretat i higiene que la situació actual reque-
ria. Pel que fa als resultats, en femení victòria de Neus Torner, que va 
guanyar a Alèxia González-Galió. En masculí es va imposar Arnau Mar-
tínez davant Álvaro Jiménez (CT Vic). En dobles mixt, els vencedors 
van ser els germans Alèxia i Valentín González-Galiño davant Arantxa 
Rodrigo i Arnau Martínez. En dobles femení, victòria per a Natàlia Ma-
drid i Ivet Sala davant Alba Sallés i Irene Solà (CT Vic), i en dobles 
masculí van guanyar José Ignacio Cuevas i Eudald González, que van 
superar Valentín González-Galiño i Jaume Casas (CT Vic).
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COMPETICIÓ - PÀDEL COMPETICIÓ - PÀDEL

Campionat Social de pàdel

10è Trofeu Mercat del Ram        

Campionat de Catalunya juvenil
Per primera vegada el CT Vic va disputar el Campionat de Catalunya 
per equips de menors en la segona categoria a les instal·lacions del 
Pàdel Nou Club, a l’Hospitalet de l’Infant. El CT Vic hi va participar amb 
un equip masculí i un de femení, formats íntegrament per jugadors/
es de l’Escola de Competició de Pàdel. L’expedició, formada per una 
vintena de jugadors/es convocats, va marxar acompanyada dels tèc-
nics Maite Vila i Xevi Ferrer. 

L’equip masculí va guanyar l’eliminatòria de setzens per 2 a 1 contra 
Siesports i va caure als vuitens contra el NTC Pàdel per un ajustat 1 a 
2. L’equip estava format per Genís Molas, Guillem Comellas, Sandro 
Escolà, Noah Segura, Arnau Espina, Max Martí i Pau Santanach.

L’equip femení va perdre a vuitens contra el CT Andrés Gimeno B per 2 
a 1 i va passar al quadre de consolació en el qual va guanyar als quarts 
contra el Júnior FC. A semifinals va perdre contra el Slampadel. L’equip 
estava format per Carla Pozo, Martina Mesquies, Cristina Tapias, Ma-
riona Gómez, Alba Bernat, Aina Moreno, Elsa Ayats, Estel Camps, Clara 
Grifoll i Anna Parramon. Des del club destaquen que “amb aquesta 
fita es veu reflectit el treball i l’esforç que s’està posant des del club en 
aquesta secció”.

Campionat Social de pàdel
Un total de 115 jugadors dividits en 23 parelles femenines, 24 parelles 
masculines i 11 parelles mixtes van participar al Campionat Social de 
pàdel disputat la primera setmana de març, i va ser l’últim torneig 
abans del confinament.

Es va veure un molt bon nivell a cadascuna de les sis categories, en què 
no va faltar el bon ambient que caracteritza els campionats interns de 
pàdel coordinats per la nostra entrenadora Maite Vila.

En primera masculí els guanyadors van ser els germans Pius i Ignasi 
Quer, que es van enfrontar a Adrià Costa i Marc Canals. En segona 
categoria masculí, Albert Rossinés i Jaume Barfull van quedar cam-
pions davant de la parella formada per Josep Orriols i Xevi Solé. La 
victòria en primera femení va ser per a Anna Suñé i Ariadna Canadell, 
mentre que les finalistes van ser Núria Clapera i Pili Salas. En categoria 
femení B1, Alba Bernat i Anna Parramon van ser les campiones i com 
a subcampiones, Aina Moreno i Clara Grifoll. A femení B2, Eva Casellas 
i Júlia Riera van quedar campiones i Laia Grifell i Sandra Domingo, 
finalistes. En categoria mixta, Anna Parramon i Jan Gómez van quedar 
campions i els finalistes van ser la parella formada per Laura Roma i 
Ramon Oliver.

Els guanyadors i finalistes van rebre llonganisses gentilesa de Casa 
Riera Ordeix. Volem donar les gràcies a Vicreu, per sortejar la bar-
bacoa Weber; a Isern Electrodomèstics, per fer-nos entrega de dues 
polseres d’activitat Xiaomi, i a Vic Viatges, pel sorteig d’un cap de set-
mana a Andorra.

Matinals de pàdel
Una altra activitat familiar que va organitzar el Club Tennis Vic algun 
diumenge al matí dels mesos de més fred van ser les matinals de 
pàdel. Consistia en una jornada per a jugadors/es de diferents nivells 
que durant el matí disputaven diversos partits del seu nivell. Una 
vegada més, la matinal de pàdel va comptar amb la col·laboració de 
Granja Armengol, amb obsequis per a guanyadors i finalistes. 

La matinal del dia 1 de març es va disputar simultàniament amb la 
Copa Penyanolatokem de tennis, en què les finals van coincidir amb 
els partits de pàdel. Tots els participants van poder gaudir d’un bon 
esmorzar conjunt.

Matinals de pàdel 

PÀDEL

Campionat de Catalunya juvenil

10è Trofeu Mercat del Ram        
Intersport Everest
El Trofeu Mercat del Ram s’havia d’haver disputat a la primavera, però 
es va ajornar fins a l’octubre a causa de la pandèmia. Des del club es 
va treballar durant mesos per fer-lo possible i per aquest motiu es van 
aplicar les màximes mesures de seguretat. El torneig va comptar amb 
les categories A, B i C masculí i femení i A i B1 i B2 i mixtes categoria 
A i B. En total hi va haver 127 parelles, que van seguir el protocol de 
seguretat establert per a tots els participants.

Pel que fa als resultats, els campions en mixt A van ser Marta Vilaplana 
i Pau Riba i els finalistes, Andrea Cajamarca i Moi Mimbrero; en mixt 
B, van guanyar Tamara Martín i Dani Velasco davant Mireia i Guillem 
Recuero. En femení A, la victòria va ser per a Berta Vilalta i Júlia Pagès, 
que van superar Marina Alcaide i Laura Trinidad. En B1, la victòria va 
ser per a Paula Jofra i Paula Vilacís i les finalistes, Imma Ordeig i Cris 
Lleonart; en B2, Anna Cerdà i Montse Cuní van ser les guanyadores i 
Irene Marsó i Marta Deges, les finalistes. En categoria masculí A, Xevi 
Ferrer i Roger Segalés es van imposar davant Isaac Tortadès i Víctor 
Alzamora. En masculí B, la victòria va ser per a la parella formada per 
Sergi Crusats i Marc Franquesa, que van guanyar Derek Latil i Vicent 
Padrón. Finalment, en masculí C, els guanyadors van ser Pau Santa-
nach i Max Martí i els finalistes, Biel Camacho i Marc Campdelacreu. Matinals de pàdel
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Trofeu El 9 Nou, Nits 
a la Fresca
Els dijous 9 i 16 de juliol es va disputar a les 
instal·lacions del Club Tennis Vic el Trofeu El 
9 Nou - Nits a la Fresca de pàdel en diferents 
categories segons els nivells, tant en femení 
com en masculí, i en format d’americanes. 
D’aquesta manera, tots els participants van 
jugar un mínim de tres partits de 30 minuts 
aproximadament en què els guanyadors 
de cada grup van disputar la final a la seva 
categoria. El Trofeu El 9 Nou de pàdel - Nits 
a la Fresca al CT Vic estava obert tant a socis 
com a no socis del club, amb places limitades 
per mantenir les normes de seguretat i salut 
que ens marcava la pandèmia. En la primera 
jornada hi van participar una setantena 
de jugadors, que van poder gaudir d’una 
fantàstica trobada disputant partits molt 
igualats. A la segona Nit a la Fresca hi van 
assistir 68 participants, que van compartir 
grans punts i emocions a dins la pista. No 
hi van faltar els obsequis d’El 9 Nou i els 
embotits de Fussimanya per als guanyadors 
i finalistes. 

Intensiu de pàdel
L’àrea de pàdel del Club Tennis Vic va estrenar 
una nova línia d’entrenaments per als joves 
de 13 a 18 anys que durant l’estiu volien di-
vertir-se practicant una hora i mitja de pàdel 
cada dia de dilluns a divendres. Es tractava 
d’una activitat setmanal que es va oferir du-
rant cinc setmanes: 29 de juny i 6, 13, 20 i 27 
de juliol. Estava oberta a socis i no socis del 
club i es treballava en grups reduïts de quatre 
alumnes per pista segons els nivells. L’activi-
tat es va portar a terme als matins d’11.30 a 
13 h.

Classes temàtiques 
de pàdel
Per segon any consecutiu, el CT Vic va oferir 
tant als socis com als no socis la possibilitat 
de fer classes temàtiques durant el juliol. Les 
sessions s’impartien els dilluns i els dimarts i 
duraven una hora, mentre que els dimecres 
es feien classes partit d’una hora i mitja de 
durada (amb un mínim de quatre persones) 
en les quals es milloraven les diferents tèc-
niques del pàdel: dobles parets, baixades, 
deixades, smash, volees, globus i defensa. La 
proposta va tenir una molt bona acollida.

COMPETICIÓ - PÀDEL COMPETICIÓ - PÀDEL

Trofeu El 9 Nou, Nits a la Fresca

Tardes-nits de Pàdel Jump

Tardes-nits de Pàdel Jump

Copa Davis. Femení A-B

Copa Davis. Femení B-C

Copa Davis. Masculí A-B

Copa Davis. Masculí B-C

Tardes-nits de
Pàdel Jump
El Pàdel Jump és una nova activitat que va 
oferir el Club Tennis Vic aquest l’estiu. Es trac-
ta d’una nova línia de competició entre juga-
dors/es del mateix nivell. Es va dur a terme 
a les tardes/nits del 30 de juny i dels dies 2, 
7, 14, 28 i 30 de juliol. Les categories eren 
masculí i femení A, B, B+ i C i dues de me-
nors, de 8 a 12 anys i de 12 a 18 anys. El Pàdel 
Jump consistia en dues hores de joc (sense 
descans) en què, passat el temps, la parella 
guanyadora del partit saltava una pista més 
amunt amb l’objectiu d’arribar a la pista rei-
na. Les inscripcions per participar-hi es feien 
de manera individual i una estona abans hi 
havia el sorteig de la parella de joc. Les places 
estaven limitades a 16 jugadors.

Copa Davis
Com a novetat de competició per equips es 
va organitzar una Copa Davis de pàdel. Es 
tractava de quatre parelles per equip de la 
mateixa categoria en què, durant dues hores 
de joc, s’enfrontaven entre ells. L’equip que 
guanyava més partits es proclamava campió 
de la jornada. Les diferents Copa Davis es van 
disputar entre jugadors A i B+ i B i C, tant en 
masculí com en femení. L’èxit d’aquesta nova 
activitat va ser pel fet que es tractava d’una 
inscripció individual de jugadors/es de nivell 
similar.

Tornejos ajornats
de pàdel
El temps de tancament total de les nostres 
instal·lacions també va afectar diversos cam-
pionats programats al calendari de compe-
ticions 2020. Es tracta del Circuit Català de 
Pàdel Gran Slam - 2n Gran Premi Hyundai 
Senco Motor, el 6è torneig de pàdel femení 
Cemgine, el Torneig Primavera de pàdel - 
Base Esports Estel i el Torneig de Pàdel Mer-
cedes-Benz Stern Motor.
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ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES

Cursets de natació
El primer i el tercer trimestres del 2020 es van poder impartir els diver-
sos cursets de natació tant per a nens com per a adults, dividits com 
sempre per franges d’edat (de 3 a 5 anys, de 6 a 12 anys i de +12 anys). 
Durant el segon trimestre no es van poder fer ja que les instal·lacions 
van romandre tancades per la pandèmia mundial. 

BEBÈS AMFIBIS

Una de les activitats més demanades va ser la dels cursets de natació 
per a nadons, amb  Núria Serra (coordinadora) al capdavant. Com la 
temporada anterior, es va doblar el curs en dues línies d’edat: de 4 a 
18 mesos i de 18 a 36 mesos.

Els més menuts van fer el curset al jacuzzi i els més grans compagi-
naven la piscina gran amb el jacuzzi. Per als nadons de 4 a 18 mesos 
només es va poder oferir l’activitat durant els mesos de gener, febrer i 
març, ja que per la pandèmia es va parar l’activitat.

LA PISCINA

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES - LA PISCINA  / EL GIMNÀS

Activitats dirigides
Les diverses activitats que es fan a la piscina coberta, aigua-aeròbic, 
aigua-gym, entrenament aquàtic i classes particulars, van estar molt 
ben acollides pels alumnes, que van poder gaudir de l’espai amb se-
guretat i respectant les normes sanitàries de l’època que ens va tocar 
viure per la Covid-19.

Cursets a escoles
Sis escoles de Vic i comarca van assistir a la piscina del Club a fer cur-
sos de natació programats amb els nostres monitors especialitzats 
dins l’horari escolar. S’oferien cursos a nens/es des de P5 fins a 6è 
de primària. L’adaptació al medi aquàtic és una de les activitats més 
sol·licitades per les escoles per iniciar els alumnes al món de l’esport.

A la piscina coberta també es va dur a terme l’assignatura de natació 
dins la carrera de CAFE per als alumnes de la UVic. 

Socis
Durant l’any, excepte del 13 de març al 31 de maig, es va poder fer ús 
de la piscina interior. El dia 1 de juny, concretament en la fase 2, es va 
poder reprendre l’activitat aquàtica social, amb aforament reduït a un 
nedador per carril en trams de 30 minuts amb un màxim d’aforament 
de cinc persones. 

Per poder fer ús de la piscina, calia fer reserva prèvia a través del telè-
fon o l’APP. Durant la  fase 2, el jacuzzi i les saunes estaven tancades.

A partir de la fase 3, els carrils eren de dos nedadors amb reserva 
prèvia i al mes de setembre ja es van poder obrir les saunes i el jacuzzi 
amb aforament i horari limitats.

Al llarg dels últims mesos de l’any es va haver d’anar modificant l’afo-
rament depenent de les normes de seguretat que s’anaven marcant 
per part de Sanitat.

Pel que fa a la piscina exterior, es va poder obrir de mig juny a mig 
setembre amb aforament limitat i delimitat per cercles, complint les 
normes de seguretat i higiene establertes pel Departament de Sani-
tat. Es va dividir i marcar el terra amb parcel·les amb capacitat per a 
fins a cinc persones amb la distància de seguretat que marcava la llei 
i en les hores punta es va haver de fer reserva prèvia.

El gimnàs del Club Tennis Vic està obert tot l’any de dilluns a divendres 
de 6.00 h a 22 h i dissabtes i diumenges de 10 h a 13 h.

Disposa d’una sala de fitness i una d’activitats dirigides i s’adapta a 
cada circumstància. Aquest any amb la pandèmia ha adaptat espais 
comptant sempre amb ventilació suficient per la seva privilegiada ubi-
cació i complint amb totes les mesures higièniques i de prevenció es-
tablertes per les entitats competents, sense oblidar la professionalitat 
en el seu àmbit per donar el millor als seus socis.

Les activitats que s’ofereixen són:

Ciclesport, Weight Work, HiiT, Running, Radikal Bike, Pilates, Hipo-
pressius, Ioga i Treball Funcional. I també ofereixen entrenaments 
personals i rehabilitacions amb pauta mèdica.

Per a més informació, a info@gimnastennisvic.com o al telèfon 93 
889 53 60.

EL GIMNÀS

La piscina interior del Club
GRUP PULIT

Ctra. de Roda, 61
08500 Vic
T (93) 886 33 76
www.pulit.com

ESPECIALISTES EN 
NETEJA INDUSTRIAL
I  D’EMPRESES

Petits amfibis
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ACTIVITATS SOCIALS

Visita del patge reial
El dia 3 de gener, com ja és tradició al Club, vam rebre la visita del 
patge reial. Una cinquantena de nens de la ludoteca i socis del Club 
van poder lliurar les cartes plenes de desitjos per a la nit de Reis. L’aju-
dant de Ses Majestats els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar els va rebre 
un a un i va poder escoltar de primera mà tot el que els nens i nenes 
demanaven per a la nit màgica.

Caminades amistoses
Cada dimarts al matí un grup de socis i sòcies del Club Tennis Vic van 
decidir trobar-se per sortir a caminar. Una proposta a la qual des del 
Club es va donar suport i es va impulsar per fomentar l’esport i el bon 
ambient entre les persones que en formen part. Els participants es 
trobaven a les instal·lacions del CT Vic a 3/4 de 10 del matí i un quart 
d’hora més tard, a les 10, es prenia la sortida. Es van fer recorreguts 
d’entre una hora i mitja i dues hores aproximades, amb una mitjana 
de vuit quilòmetres cada dimarts. Era una sortida lúdica i apta per a 
tots els públics, que alhora descobrien nous paisatges i camins ja que 
cada setmana el recorregut variava. El recorregut es consensuava i els 
mateixos socis decidien. L’activitat estava oberta a tots els socis del CT Vic.

La Marató de TV3
Tot i les limitacions i mesures existents de finals d’any, un any més el 
Club Tennis Vic va fer costat a la iniciativa solidària de La Marató de 
TV3. La campanya d’aquest any estava enfocada a recaptar fons per 
a la investigació per la Covid-19, de primer ordre i prou coneguda per 
tothom.

En aquesta edició, l’activitat solidària va consistir en la compra de mas-
caretes corporatives del Club, en què la meitat del cost es va destinar 
a La Marató. A més, també es va fer un sorteig de material esportiu, 
amb la col·laboració d’Intersport Everest-Horitzó i Head, entre totes les 
persones que van adquirir la mascareta. 

Estiu Únic 
Alguns dels nostres entrenadors titulats van col·laborar a l’activitat que 
va promoure l’Ajuntament de Vic, que, a causa de la situació, va optar 
per un format diferent dels casals d’estiu que van anomenar Estiu Únic 
i que englobada la programació habitual d’Estiu XL i Cívicus (casals 
d’estiu per a infants i joves de 3 a 16 anys) i Tardes d’estiu al carrer 
(activitats obertes a tot el públic). Els casals d’estiu estaven distribuïts 
en diferents centres educatius i equipaments municipals de la ciutat.

NOTÍCIES SOCIALS

Activitats socials no realitzades
Per la situació derivada de la Covid-19 i per les restriccions d’aforament 
i distanciament social imposades, no es van poder realitzar tres de les 
propostes anunciades a la programació anual del Club: la Diada del 
Club, la festa d’inauguració de colles i penyes i presentació de l’esco-
la, la festa de fi de curs de les escoles de tennis i pàdel i la Festa de 
l’Esport Vigatà. 
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ACTIVITATS SOCIALS - SERVEIS AL CLUB SERVEIS AL CLUB - SERVEIS AL CLUB

El Restaurant
del CT Vic
El Restaurant Idoni està situat a la primera planta del Club, amb accés directe des de l’exterior 
per l’escala lateral o bé mitjançant l’escala interior. És un restaurant obert a socis i no socis del 
Club. Vine a conèixer un restaurant a Vic on els àpats esdevenen un autèntic plaer!
Menú diari
Al Restaurant Idoni oferim un menú diari amb una dieta equilibrada i saludable, amb la 
millor relació qualitat/preu.
Sopars
En un ambient acollidor i renovat, al Restaurant Idoni podràs gaudir d’un àpat elaborat amb 
productes d’alta qualitat en la seva màxima expressió.
Celebracions
Comunions, casaments, esdeveniments… fes la teva celebració al Restaurant Idoni. Tenim 
diferents sales per adaptar-se a les teves necessitats.
Servei de Take Away (menjar per emportar)

Servei Delivery (menjar a domicili)
Descarregueu-vos l’APP Clickacasa
Horaris restaurant
Dilluns tancat per festa setmanal
De dimarts a diumenge servei migdia
Divendres i dissabte nit obert amb reserva prèvia.
Telèfon 93 883 27 01 - info@restaurantidoni.com

El Bar del CT Vic
El Bar del Tennis és un espai acollidor, situat en un emplaçament privilegiat. Des de la terras-
sa es pot gaudir d’unes vistes espectaculars a la Creu de Gurb. Ideal per anar-hi en família i 
trobar-se amb els amics. Un espai per relacionar-se, on volem que tothom s’hi trobi com si 
estigués a casa. D’aquí la idea de posar una taula llarga, on els comensals s’acaben barrejant 
els uns amb els altres, creant un ambient d’allò més familiar.

S’hi pot esmorzar, dinar, berenar i sopar (per encàrrec). També s’hi pot anar a treballar, ja que 
disposa de wifi. L’horari inicial d’obertura és a les 8 del matí. Tenim servei d’esmorzars d’allò 
més saludables, acompanyats per un suc natural (no deixeu de tastar el “suc verd”).  Al migdia 
s’ofereix un dinar “Bo, sa i ràpid” a un preu molt raonable. El menú està pensat per a aquelles 
persones que volen menjar equilibrat i tenen poc temps. El dinar, basat en la cuina mediterrà-
nia, està format per un bufet d’amanides i un “plat del dia”, casolà i equilibrat.
Telèfon 93 885 45 90.

SERVEIS AL CLUB

La nostra nutricionista
La nutrició esportiva al CT Vic més integrativa.

Davant d’un any marcat per un virus que afecta el sistema immuni-
tari, recomanem una alimentació saludable i uns hàbits de vida sans 
per ajudar a la capacitat del nostre organisme a combatre infeccions 
i recuperar-se d’elles. L’alimentació no ho curarà, però augmentarà la 
defensa natural del nostre cos.

Des de la nutrició del Club Tennis Vic et volem fer unes recomanacions 
i citar-te els aliments antioxidants que més ajudaran a afavorir el teu 
sistema immunitari:

• Consumeix mínim cinc racions de fruita i verdura al dia.

• Mantingues una bona hidratació.

• Consumeix setmanalment carn i peix (preferiblement carn blanca).

• Menja de dues a tres racions de llegums a la setmana.

• Menja de dues a tres racions de cereals integrals.

• Fes servir sempre oli d’oliva.

• Consumeix fruits secs diàriament.

Els aliments antioxidants beneficiosos per al nostre sistema immune:

• Regalèssia: planta antivírica per combatre grip i pneumònia.

• Orenga: inclou substàncies antivirals com el carvacrol. 

• Gingebre: té capacitat antiviral i antiinflamatòria. És capaç d’inhibir 
la replicació del virus. És ideal per prendre en infusions.

• All: és l’antivíric per excel·lència.

Cap aliment per si sol cura, així que cuidem la nostra salut!

El nostre quiropràctic
Des de fa més de 25 anys, el Club Tennis Vic compta amb el terapeuta 
Alfons Molina a la segona planta del Club.

La teràpia craniosacral, des dels seus inicis amb el Dr. Shuterlad, ha 
anat passant per diferents fases i tendències.

Tot i que la base de la tècnica és l’osteopatia, la seva aplicació és molt 
diferent.

La tècnica craniosacral es basa en l’harmonització del moviment de la 
respiració primària en l’organisme (diferent del pulmonar o cardíac).

Amb l’aplicació d’un contacte molt suau, s’acompanya el cos al seu 
equilibri en relació amb la línia mitjana embrionària. La respiració 
primària és un ritme que es pot trobar en tot l’organisme, en tots els 
teixits.

La restitució cap a l’equilibri és com desfer les barreres que impedeixen 
la continuïtat del moviment per tot el cos.

És el principi d’acollir allò que està succeint en els teixits, en els òrgans, 
el cos en la seva totalitat en el moment present. I acompanyar els 
teixits, els òrgans i la persona en el seu procés cap a un equilibri amb 
més coherència.

El craniosacral biodinàmic ajuda la persona tant a nivell físic com fi-
siològic i mental. Ens dona espai perquè la persona i el seu organis-
me, amb totes les seves memòries no digerides, es puguin expressar.

Per demanar hora de visita truqueu al 689 491 124.

Berta Vilalta Ges 
Biòloga i nutricionista esportiva
CT Vic Col. 22020-C



Penya Nolatokem 
L’única penya que va decidir acabar la competició després del 
confinament va ser la Penya Nolatokem, amb la junta formada per: 
Pere Espinosa, president; Carles Carceller, vicepresident; Albert Canal, 
tresorer, i Carlos Molina, vocal.

A la temporada 2019-2020, coincidint amb la 49a edició, hi van par-
ticipar 102 jugadors.

Aquesta propera temporada la Penya celebrarà el 50è aniversari amb 
molta il·lusió.

SECCIONS DEL CLUB

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

Classificacions individuals

La copa de la Penya Nolatokem

Classificacións dobles

LA COPA

Una de les novetats de la nova junta de la 
Penya Nolatokem va ser el canvi de dates de 
la Copa, de final de temporada a mitjans de 
la mateixa, entre altres coses per potenciar el 
bon ritme de partits en la primera fase (hivern).

Del mes d’octubre al mes de gener, aquells 
jugadors que per partits i puntuació estaven 
classificats en les primeres vuit places de cada 
grup (1a, 2A, 2B, 3a) van jugar en format 
quadre de competició diferents eliminatòries 
durant el febrer.
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Colla Matinera
La junta de la Colla Matinera, formada per 
Roser Palou, Imma Raurell, Carme Camps 
i Maite Serrallonga, va haver de suspendre 
la 40a temporada sense poder acabar 
per culpa del confinament i les mesures 
preventives de la Covid-19. Hi havia quatre 
grups individuals i dos de dobles amb un 
total de 54 jugadores.

Va decidir començar de nou la propera tem-
porada sense cost d’inscripció per a les juga-
dores de la temporada anterior.

Tocades pel Pàdel
La junta de Tocades pel Pàdel va decidir sus-
pendre la temporada 2019-2020, amb 58 pa-
relles inscrites, com a mesura extraordinària 
per la situació sanitària del país. És per això 
que va donar per acabada la temporada sen-
se guanyadores. Va considerar reprendre des 
de l’inici la competició de cara a la següent 
temporada, però sense haver de pagar de 
nou la inscripció.

La junta estava formada per Jacki Dinarès, 
Carme Vila, Susana Sánchez, Sílvia Casares i 
Margarida Ventura.

Padelmaníacs
Una altra de les colles que va veure afectada 
la temporada va ser la colla dels Padelma-
níacs. La junta, formada per Ferran Grifoll, 
Josep Orriols, Santi Segalés i Xevi Solé,  va 
donar per finalitzada la temporada al no 
poder acabar la lligueta. Per aquest motiu, 
la temporada 2019-2020 va quedar sense 
guanyadors. 

Hi havia un total de 39 parelles inscrites.

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

Penya dels 65:
Tennis i amistat
La Penya dels 65 es consolida any rere any 
amb més de 40 veterans amants del tennis. 
A banda de jugar al seu esport preferit, es 
reuneixen per fer uns bon àpats i passar una 
estona d’allò més divertida amb els amics.

Penya Ja Podeu Sacar 
Com a referent de la Colla Fem Més Club, 
Manel Clapera ens comunica que l’any 2020 
a causa de la pandèmia de la Covid-19 es 
van haver de jugar els partits de dobles dels 
diumenges al matí seguint les instruccions 
que anava donant periòdicament el Club 
Tennis Vic, a fi de complir totes les normes 
de seguretat pel bé comú de tothom i ho 
volen agrair profundament.

Tot i així, es van poder jugar els partits de 
dobles fixats en el calendari de joc seguint 
les instruccions del Club i en les dates que va 
tenir les portes obertes als socis. 

En el decurs de l’any 2020 es van disputar 
tres tornejos de tennis de dobles. El primer, 
del 19 de gener a l’1 de març; el segon, del 31 
de maig al 26 de juliol, i el tercer, del 4 d’oc-
tubre al 13 de desembre, seguint el calendari 
establert (el calendari de març i abril es va 
suspendre per la Covid-19).

Volem fer una petita esmena: el dia 30 de 
març d’enguany, va morir i ens va deixar el 
nostre amic i jugador de la colla Ja Podeu 
Sacar l’estimat Rafel Suárez. A causa del con-
finament no el vam poder acompanyar per la 
limitació de persones a l’acte. Però sí que ho 
vam poder fer el diumenge 19 de juliol, amb 
una cerimònia de comiat al Prat Verd de Ma-
lla per als seus familiars i amics. A.C.S.

Fem Més Club
L’any 2020, a causa de la pandèmia de la Co-
vid-19, va ser totalment impossible poder ju-
gar els partits de dobles de tennis entre clubs, 
com s’havia fet els anys anteriors. Les mesu-
res de seguretat implantades per les autori-
tats competents per evitar contagis entre els 
jugadors i la prohibició de poder desplaçar-se 
a altres localitats van impedir anar a jugar als 
clubs que normalment participaven i gaudien 
de l’amistat dels seus socis, que eren el Club 
Tennis Olot, el Club Tennis d’Aro i el Club Set 
Ball de Sant Cugat del Vallès. El responsable 
de la colla des de l’inici és Manel Clapera.

Colla Matinera

Tocades pel Pàdel

Padelmaníacs

Penya dels 65

Fem Més Club

Penya Ja Podeu Sacar
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Veteranes
El grup de veteranes del Club, creat fa més 
de 30 anys, està format per 16 jugadores: Loli 
Rodríguez, Mª Carmen Anson, Lupe Cañada, 
M. del Mar Vallès, Eva Ventura, M. Rosa Bo-
nay, M. Dolors Vilageliu, Mercè Serrabasa, 
Susana Sánchez, M. Mercè Casademunt, 
Samira Bakkari, Concepció Molist, Ariadna 
Viñolas, Mati Alcaide, Laia López i Anna Vila.

La colla va quedar en sisena posició del se-
gon grup de la Lliga Sènior Dames Interclubs 
Egara sense poder acabar la competició, que 
es va donar per anul·lada al mes de març a 
causa de la pandèmia.

La responsable de la colla és Mercè Serrabasa.

Rummikub
Una de les colles que també es consolida 
és el Rummikub, amb Sebastiana Ponce, 
Núria de la Iglesia i Montse Pujol a la junta. 
Es va arrencar la temporada per quart any 
consecutiu i com les altres colles del Club van 
haver d’aturar les activitats al mes de març. 

Per unanimitat es va decidir no iniciar la se-
güent temporada per la inseguretat envers a 
la Covid-19.

Escacs
Des de 1979 fins a l’actualitat, la secció 
d’escacs disputa diversos campionats al llarg 
de l’any. El 2020 es va veure alterat, com 
totes les altres seccions, i no es va poder dur 
a terme cap campionat d’escacs. La junta 
està encapçalada per Josep Gutiérrez.

Quatre Colors
Com cada any, fa 31 temporades, 15 parelles 
de jugadores del Club van començar la 
lligueta de parxís, que es va haver d’aturar 
per culpa de la pandèmia al mes de març. 
L’organització va a càrrec de Dolors Masferrer 
i Rosalia Cortina, que van decidir donar per 
finalitzada  la temporada per culpa de les 
circumstàncies del moment.

Saló social del Club

Vacances tot l’Any

Vacances tot l’Any 
Al CT Vic pensem que la petanca no té edat i 
ens vam decidir a obrir el joc a tothom a qui 
li agradés. Amb l’eslògan “A la nostra bola” 
volíem introduir aquest joc tradicional a tots 
els socis i amics del Club i poder gaudir d’un 
bon ambient cada dimecres al matí. A causa 
de la pandèmia no es va poder iniciar la tem-
porada, però la vinent ho engegarem amb 
més força que mai.

Club de Lectura
Per tercer any consecutiu Mònica Garcia va 
ser l’encarregada del Club de Lectura. El ter-
cer dijous de cada mes els socis i no socis que 
van poder assistir a les trobades van gaudir 
de les diferents propostes lectores per a tots 
els gustos:

Gener- ‘Per tenir casa cal guanyar la guerra’, 
de Joan Margarit. 

Febrer- ‘El crit’, de Blanca Busquets.

Juliol- ‘Tokio Blues’, de Haruki Murakami.

Setembre- ‘96 hores’, de Teresa Martí (amb la 
presència de l’autora).

Curs de Nàutica
L’any 2020 el Club Tennis Vic va fer una pro-
moció als socis que va consistir en un curs de 
nàutica a un preu especial. Es tractava del 
PER (embarcacions fins a 15 metres eslora) 
i el PNB (embarcacions fins a 8 metres d’es-
lora).

Els dos cursos s’oferien a les sales socials del 
Club i incloïen pràctiques a bord i de ràdio. 
Estaven impartits pel Club del Navegante, es-
cola nàutica esportiva, i van tenir una bona 
acceptació tant per part de socis com de no 
socis.   

Club de Lectura

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB
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ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL, I TALLERS

Escola de Tennis

Entrenadors de tennis
Isaac Tortadés, Jordi Serra, Jordi Lloansí, 
Marc Bonjoch, Pep Febrer, Laia Santamaria, 
Xevi Garcia, Joan Pérez i Ramón Menac.

Minitennis
Àlex Costa, Valentina Rovira, Kai Latil,
Sofia Vicente, Nico Esquerdo, Paco Esquerdo. 
Entrenador: Pep Febrer.

Iniciació
Nico Esquerdo, Valentina Rovira,
Jana Vidal, Kai Latil, Alba Campàs,
Àlex Costa, Paco Esquerdo, Júlia Sureda i 
Sofia Vicente.  Entrenador: Pep Febrer.

Benjamí femení
Blanca Esquerrà, Maria Sala, Berta Esquerrà, 
Maria Vila i Anna Olivencia.
Entrenadors: Marc Bonjoch i Joan Pérez.

SEGURETAT | ENERGIA | R+D+I

Solucions amb 
Il·luminació i 
Seguretat

C. Tarragona 14
Parc d’Activitats 
Econòmiques d’Osona
08500 Vic, Barcelona

Central

T 93 886 01 76
F 93 889 02 25
cra@mboada.com
comercial@mboada.com

Contacte
Polígon Ind. Mas d’en Prat
C. Francesc Santcliment 57
08500 Vic, Barcelona

Exposició

WWW.
MBOADA
.COM

VISITA’NS! MÉS DE 1.500M2

Club Tennis Vic.Plaça de l’Ajuntament de Gurb.

Pavelló municipal d’esports de Manlleu. Instal·lació solar fotovoltaica a la seu central de Boada a Vic.
Edifici sostenible i ecològic.

Escaneja el codi QR i mira el vídeo 
de l’energia solar fotovoltaica!

Camp d’hoquei herba del Club Esportiu Egara, Terrassa.Monestir de Ripoll.
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ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL, I TALLERS ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL, I TALLERS

Benjamí masculí
Xevi Espinosa, Gil Oliver, Nil Blancafort,
Jordi Vilaregut i Adrià Serra. Entrenadors:
Marc Bonjoch i Laia Santamaria.

Benjamí masculí i femení
Kai Garcia, Pau Rovira, Clàudia Vila,
Roger Serradell, David Font, Gala Vicente, 
Pau Pérez, Jordi Anglora, Pau Macià,
Ania Sena, Gerard Macià i Arlet Sena.
Entrenadors: Jordi Lloansí i Jordi Serra.

Aleví masculí
Àlex Puigdollers, Pau Vilaregut, Pau Guix, 
Marçal Prat, Àlex Bassas i Andreu Molist. 
Entrenador: Xevi Garcia.

Infantil masculí
Jaume Caus, Iker Rabinad,Gerard Comerma, 
Roc Payàs i Jaume Casas.
Entrenador: Ramón Menac.

Cadet masculí
Biel Tañà, Àlex Pous, Genís Casajoana,
Max Toll, Pere Prat i Gil Vidal.
Entrenadors: Marc Bonjoch i Isaac Tortadés.

Cadet/Júnior masculí
Joan Pujol, Biel Serrat, Marc Puigdollers, 
Mario Llombart, Roger Ubals i Oleguer 
Comerma. Entrenador: Ramón Menac.

Cadet femení
Anna Rossinés, Alba Sallés, Duna Codinachs, 
Marina Madrid, Alicia Sanglas i
Carlota Farrés. Entrenador: Xevi Garcia.

Entrenadors de pàdel
Maite Vila, Ignasi Quer, Adrià Costa,
Albert Orriols, Ingrid Planas i Pius Quer.

Escola de Pàdel
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Iniciació/Perfeccionament I
Roger Campdelacreu, Marta Marsol,
Berta Mundó, Bruna Rebés, Oriol Codina, 
Aniol Gimeno, Guillem Gimeno, Biel Bover, 
Anna Marsol i Aina Pastor. Entrenadors:
Maite Vila, Ignasi Quer i Ingrid Planas.

Perfeccionament I
Mireia Bach, Laia Pastor, Max Segura, 
Ainhoa Mesquies, Helga Pericas, Elisabeth 
Wallis, Anna Freixanet, Pau Soler i
Biel Collell. Entrenadors: Adrià Costa,
Albert Orriols i Pius Quer.

Perfeccionament I (1)
Biel Bernal, Marc Montal, Josep Bernat 
Pasqual, Jofre Solé, Max Segura,
Armand Gómez i Hamilton Renteria. 
Entrenadors: Maite Vila, Pius Quer i
Ingrid Planas.

Perfeccionament II
Martina Mesquies, Jordi Bover, Estel Camps, 
Genís Molas, Mariona Gómez,
Mariona Wallis, Arià Franquesa i Albert 
Casanovas. Entrenadors: Adrià Costa,
Pius Quer, Ignasi Quer i Ingrid Planas.

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL, I TALLERS ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL, I TALLERS

Perfeccionament II (1)
Aleix Vila, Pol Morera, Arnau Espina,
Queralt Sans, Gaspar Vilaregut,
Noah Segura, Jana Solé, Mel Anglada i 
Laura Bassas. Entrenadors: Adrià Costa,
Pius Quer i Maite Vila.

Competició
Marc Martorell, Biel Camacho, Max Martí, 
Sandro Escolà, Roger Puig, Clàudia Reniu, 
Clara Grifoll, Jan Santanach, Àlex Roquer, 
Noah Segura i Marc Campdelacreu. 
Entrenadors: Adrià Costa, Albert Orriols,
Pius Quer i Maite Vila.

Escola d’adults de tennis i escola 
en cadira de rodes
L’escola d’adults de tennis ja està ben consolidada al nostre Club. Tres 
dies a la setmana al vespre i dividits per grups segons el nivell, perfec-
cionaven el nivell amb els nostres entrenadors especialitzats. També 
els dimarts al vespre oferíem tennis adaptat a la nostra escola en ca-
dira de rodes.

Escola d’adults de pàdel
L’escola de pàdel adults és un atractiu més que s’oferia dos dies a la 
setmana (dilluns o dimecres) en horari nocturn, de 20 a 21 h i de 21 
a 22 h, dirigit a jugadors/es que es vulguin iniciar o perfeccionar  la 
tècnica del pàdel. Els grups estaven formats per tres o quatre jugadors.

AMPA
L’AMPA de l’escola de tennis va tornar a funcionar com a enllaç entre 
els coordinadors de tennis i les famílies per posar en comú les inquie-
tuds i els punts de vista conjunts per mantenir una bona comunicació 
entre les dues parts.

La junta estava formada per David Sureda, Mercè Nogué,
Sebastià Saperas, Anna Iborra, Marta Carreter i Josep Febrer.

AMPA
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Escola de Tennis
Joan Pérez continua per cinquè any consecutiu al capdavant del pro-
jecte tennístic del CT Vic portant la coordinació general de l’Escola de 
Tennis. Durant aquest temps, ha potenciat el tennis a tots els nivells, 
apropant-lo i potenciant-lo com l’esport principal entre la gran majo-
ria dels joves. La seva mà és evident en el tracte personalitzat a cada 
jugador i la informació a les famílies. També ha consolidat un bloc 
compacte de nois i noies que van ascendint a mesura que van passant 
per les diferents categories, en la participació dels tennistes a més tor-
neigs i en el tracte de tu a tu amb els grans clubs històrics i de nivell 
del territori. 

Us deixem amb el recull de l’entrevista que li va fer El 9 Nou el dia 10 
de setembre:

De quins vessants consta l’Escola de Tennis del CT Vic?

L’Escola de Tennis dona resposta a les diferents motivacions, inquie-
tuds i objectius personals dels alumnes, des del vessant més recreatiu 
o general fins a aquells que s’endinsen en el món de la competició.

Quants jugadors i equips hi ha i a quins campionats juguen?

El nombre aproximat de jugadors amb els quals comptem és d’entre 
200 i 220, i de mica en mica s’hi van afegint noves cares. Des de les 
categories de benjamí (8 anys) fins a júnior (18 anys), hi ha un o 
diversos equips per cada franja tant en noies (femení) com en nois 
(masculí), que disputen el campionat regular de les lligues catalanes, 
campionats de Catalunya i, si es classifiquen, els campionats 
d’Espanya. Els equips del CT Vic juguen a l’any un total de 25 tornejos 
per equips i 80 d’individuals a la comarca d’Osona i en altres punts del 
territori català i estatal.

Qui pot participar i formar part de l’Escola Tennis?

Tothom que li agradi el tennis, vulgui fer esport i es vulgui incloure 
al CT Vic és benvingut. Poden formar-ne part tant els socis com els 
no socis. I poden escollir practicar l’esport només entrenant o també 
decidir competir regularment als caps de setmana: individualment o 
col·lectivament. No ens hem d’oblidar que l’Escola no només es com-
pon de nens i nenes, sinó que també en formen part els tennistes en 
cadira de rodes i les dones i homes de l’Escola d’Adults.

Quin és l’equip humà que hi ha darrere de l’àrea de tennis?

Com ja hem dit, el nostre enfocament de base i de competició ens 
obliga a coordinar l’Escola des de dos vessants. Per això, es fa impres-
cindible tenir la figura de dos responsables de cada una de les parts: 
lúdica i competitiva, que s’ocupin de la logística dels entrenaments, 
torneigs, desplaçaments…

Quina és la teva feina com a responsable en el dia a dia de l’Escola? 
Quin és el teu rol?

A banda d’entrenar a pista, les meves tasques com a responsable de 
l’Escola són les de gestionar, organitzar, ensenyar i fer el seguiment 
de tot el que envolta els joves, els entrenadors i la pràctica esportiva.

Aspiracions i objectius per aquest 2020-2021.

Durant la temporada, a nivell col·lectiu l’objectiu principal és el de con-
tinuar treballant dia a dia per aconseguir que tots els equips disputin 
els campionats a les màximes categories. A dia d’avui només en man-
ca un per fer-ho possible. I a nivell individual, continuar ajudant els 
jugadors perquè puguin aconseguir explotar tot el seu potencial per 
arribar al màxim nivell estatal. I és que diversos jugadors i jugadores 
ja han pogut assolir el top 10 de Catalunya.

Amb l’actual situació de Covid, com us heu adaptat per practicar 
esport amb les mesures de seguretat?

Tenim la sort que és un esport que el disputem a l’exterior i sense 
haver-hi contacte entre els jugadors. Tot i que els esportistes han vin-
gut amb gran afluència i nombre, sempre procurem repartir-los en 
diverses pistes. No ens hem d’oblidar que els entrenadors, a dia d’avui, 
tenen encara més pes, ja que són els responsables de controlar els jo-
ves i fer complir les normatives per les quals s’han format en els últims 
mesos i que anem actualitzant constantment per seguir escrupolosa-
ment les pautes que marquen les autoritats sanitàries i competents.

Per acabar, un desig per aquesta nova temporada?

Pel que fa al grup de base, el que desitjo és que tots els alumnes s’ho 
passin bé, que facin força amistats i que s’introdueixin en la dinàmica 
saludable i dels valors de l’esport, i en especial del tennis. I als ten-
nistes que tenim a la competició, voldria que continuessin millorant el 
seu aprenentatge per assolir els millors resultats per a cadascun d’ells/es.

“TOTHOM QUE LI AGRADI EL TENNIS I 
VULGUI FER ESPORT ÉS BENVINGUT”

Escola de Pàdel
Maite Vila continua per quarta temporada liderant el projecte espor-
tiu de pàdel del CT Vic com a coordinadora general de l’àrea. Al llarg 
d’aquests anys ha promogut aquest esport en totes les franges d’edat 
i ha engegat l’Escola de Pàdel amb joves jugadors i amb diferents ob-
jectius. Un dels seus trets diferencials és la forta implicació i proximitat 
que té amb els jugadors, el seu extens i ampli bagatge esportiu, i el 
seu lligam amb el club des de ben petita. 

A continuació hi trobareu l’entrevista que va realitzar el diari El 9 Nou:

De quins vessants consta l’Escola de Pàdel?

L’Escola de Pàdel està encarada majoritàriament al món recreatiu, per 
introduir els joves a la iniciació d’aquest esport tan popularitzat els 
últims anys. Però també hi ha una dedicació especial per als qui volen 
competir.

Quin és el nombre de jugadors de l’Escola, quants equips hi ha i a 
quins campionats juguen?

El curs passat es va tancar amb una vuitantena de joves. Enguany 
aquest nombre està augmentant i ens acostem als 100 inscrits. Amb 
la base del pàdel del CT Vic prendrem part en la competició anual 
regular del Comarcal de Menors, que s’iniciarà al mes d’octubre. Hi 
presentarem uns vuit equips, des de les categories benjamí fins a ca-
det, tant en femení com en masculí. També en l’àmbit grupal, presen-
tarem els equips al Campionat de Catalunya, que es disputarà a finals 
de temporada. I algunes de les parelles dels nostres joves jugaran di-
ferents campionats federats al llarg de l’any.

Pel que fa als equips d’adults del club, novament presentarem nou 
equips (quatre de femenins, tres de masculins i dos de +45 anys) al 
Campionat Comarcal de Pàdel, amb una vintena de jugadors en ca-
dascun, durant el qual periòdicament s’aniran enfrontant amb juga-
dors d’altres clubs i fent noves amistats. 

Qui pot participar i formar part de l’Escola de Pàdel?

Tot jove, tant soci com no soci, que tingui ganes de practicar aquest 
esport, jugar i aprendre en un espai obert i gran com el nostre pot 
venir a provar aquests dies el pàdel per veure si li agrada.

Quin és l’equip humà que hi ha darrere de l’àrea de pàdel?

Amb l’increment del nombre de jugadors que hi ha hagut a l’Escola, 
hem fet noves incorporacions a l’equip tècnic per donar resposta a 
l’afluència de joves. Els nous tècnics aporten joventut, esperit esportiu 
i gran il·lusió que se suma a l’existent amb les cares ja conegudes.

Quina és la teva feina com a coordinadora en el dia a dia de l’Escola?

A part de les tasques coordinatives que suposa el càrrec (gestionar 
grups, espais, entrenaments, torneigs, logística i entrenadors), també 
m’agrada mantenir un paper actiu a la pista per veure de prop les 
evolucions i el treball dels jugadors de pàdel.

Aspiracions i objectius per aquest 2020-2021. 

La feina que estem fent des de fa unes temporades està enfocada a 
millorar tècnicament i conèixer tàcticament el joc del pàdel amb un 
mètode d’aprenentatge enfocat al jugador i les seves necessitats par-
ticulars. Ser un referent d’escola a la comarca i anar introduint el pàdel 
i l’essència de l’esport, i valors, entre els joves són dues de les aspira-
cions constants que ens mouen en la nostra feina de dinamitzadors 
d’esport i salut.

Hi ha novetats per aquesta temporada?

Enguany hem obert una nova línia enfocada al jovent de 14 a 18 anys 
que vulguin moure’s dins la pista a les tardes que tinguin lliures de 
l’institut. Aquest grup de juvenils poden entrenar cada dia de la set-
mana de les 4 a 2/4 de 5 de la tarda en diferents nivells.

També hem reforçat l’oferta de competició amb més franges horàries 
per poder entrenar més aquells jugadors que ho requereixin i, a més, 
facilitar-los el compaginar els estudis amb el pàdel. I a part de les 
classes particulars en grup, està augmentant la demanda de l’escola 
d’adults, que es poden apuntar individualment els dilluns o els dime-
cres i els grups d’entrenament seran segons el nivell.

Per acabar, un desig per aquesta nova temporada?

Amb la situació sanitària incerta i delicada que estem vivint amb la 
Covid, m’agradaria poder gaudir del nostre esport durant tot l’any per 
jugar, entrenar, aprendre i competir divertint-nos a l’aire lliure.

“VOLEM SER UN REFERENT D’ESCOLA
DE PÀDEL A LA COMARCA”

“TOTHOM QUE LI AGRADI EL TENNIS I 
VULGUI FER ESPORT ÉS BENVINGUT”

“VOLEM SER UN REFERENT D’ESCOLA
DE PÀDEL A LA COMARCA”
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Comiat tennístic
de Gil Sala
A finals de juny, diversos companys i 
jugadors de l’Escola de Tennis, de l’actualitat 
i del passat, van voler sorprendre el nostre 
responsable de l’escola de competició 
(quatre temporades), entrenador (més de 
10 anys), jugador (més de 15 anys) i soci 
(tota la vida) del Club, Gil Sala Bordallo, 
per retre-li un petit homenatge de comiat 
amb una jornada de tennis de les que ell va 
instaurar en l’ADN dels divendres del grup de 
competició de l’Escola de Tennis del CT Vic: 
la Copa Davis. 

La jornada de comiat, anomenada “Copa Gil 
Sala”, en la qual es van reunir gairebé una 
vintena de tennistes repartits en dos equips, 
tenia una estructura IberCup per potenciar 
el show-time. Per això es van organitzar cinc 
rondes de partits. En cada ronda s’hi jugaven 
quatre partits individuals i dos de dobles. 
L’acte es va acabar amb l’entrega de premis 
i una clausura amb discursos emotius, en 
la qual van assistir altres jugadors, famílies, 
companys de professió i una representació 
dels membres de l’AMPA de l’Escola.

A principis d’agost, Sala va emprendre el camí 
cap a la ciutat suïssa de Wangen, on viu el co-
neixement del tennis internacional a la Ten-
nis-Academy JC Scherrer i on està ampliant, 
encara més, el seu bagatge professional.

Desitgem que l’experiència personal i pro-
fessional del “noi del Tennis Vic” sigui d’allò 
més bona i profitosa en tots els àmbits. I sent 
egoistes, esperem que aquest temps lluny del 
nostre (el seu) club sigui un “fins aviat” i no 
un adeu!

Programa ARC
Alt Rendiment Català
El programa d’Alt Rendiment Català (ARC), 
en el qual participa el nostre jugador 
Kenneth Rabinad, va dirigit a aquells joves 
esportistes que, per les seves qualitats 
físiques i psicològiques, tenen una significa-
tiva projecció esportiva. A l’esport d’alt nivell 
s’arriba a partir de la millora tècnica i esportiva 
que els i les esportistes aconsegueixen en una 
etapa inicial de tecnificació esportiva, per a 
la qual han estat seleccionats prèviament pel 
seu rendiment i condicions.

A tots ells se’ls ofereixen unes condicions idò-
nies per desenvolupar la seva carrera esporti-
va, amb professionals i serveis que garantei-
xin unes òptimes condicions d’entrenament i 
desenvolupament integral.

Torneig Rafa Nadal 
El passat mes de febrer la delegació de 
tennis encapçalada pel nostre entrenador 
Gil Sala va posar el GPS cap a Andalusia per 
disputar la fase final del Rafa Nadal Tour de 
Sevilla. Els integrants del Club Tennis Vic van 
ser Carlota Vilà, Jaume Casas, Pere Prat i Iker 
Rabinad. Al mes de juliol Vilà i Casas també 
van participar al Torneig Rafa Nadal de 
Madrid. Altres ciutats dins el Tour Rafa Nadal 
on van assistir alumnes de l’escola van ser 
Barcelona, València, Alacant i Valldoreix.

Tallers d’Estiu,
Activitats Esportives i
English Summer Camp
Aquesta temporada, tot i la Covid-19, es van poder oferir els tallers 
d’estiu i les activitats esportives durant els mesos de juny a setembre. 
Dins del moment d’excepcionalitat a causa de la situació ocasionada 
per la Covid-19, que ens va obligar a prendre totes les mesures de se-
guretat, salut i higiene per a l’obertura de les instal·lacions, les activi-
tats d’estiu es van dur a terme al nostre Club amb total seguretat i seguint 
tots els protocols que marcava la Direcció General de Joventut i Esport. 

Ens vam formar i preparar per seguir els protocols específics per cada 
activitat. Es va treballar en grups reduïts de 10 infants, amb un director 
i responsable d’higiene i salut, respectant les distàncies de seguretat 
per tal que tots els alumnes gaudissin d’un bon estiu amb total tran-
quil·litat i seguretat. 

Per poder mantenir aquesta distància de seguretat entre els infants 
dels diferents grups, al Club disposàvem de més espais dels que anys 
anteriors teníem. 

Pel que fa a les inscripcions, també es va modificar la forma d’inscriure 
els infants a les activitats, ja que es va fer tot a través de la web amb 
un formulari en línia per evitar la inscripció presencial.

En haver de regular el volum d’infants en grups reduïts hi havia places 
limitades seguint l’ordre d’inscripció.

A part de les activitats i jocs de sempre, es van incorporar continguts rela-
cionats amb la situació actual, per veure com ho estaven vivint els infants i 
poder compartir experiències entre tots plegats després del confinament:

L’aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen 
a veure amb la higiene i la protecció, i el protagonisme d’infants i 
joves en aquests nous aprenentatges.

La retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts.

La recuperació del sentit de comunitat: les interaccions socials, el 
retrobament amb les amistats, el contacte amb referents adults 
més enllà del nucli familiar…

Els coordinadors del casal van ser Gil Pau Romeu, responsable dels ca-
sals d’estiu del Club Tennis Vic i graduat en Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport (CAFE), i Maite Vila Vilà, directora d’escola de tennis (ROPEC) 
i coordinadora actual del pàdel del Club Tennis Vic.

El nostre equip de monitors va rebre una formació oficial de com actuar 
en les diferents situacions de la Covid-19, per fer un control diari de la simp-
tomatologia de tots els participants per tal de poder gaudir tots plegats.

Volem agrair la confiança que ens van fer les diferents famílies en un 
any molt complicat i incert.

Ludoteca
Ludoteca de Nadal

Durant les vacances nadalenques, des del Club es va oferir el servei 
d’acompanyament i diversió de nens i nenes des de 3 fins a 15 anys, 
complint amb les mesures anti-Covid. Els més petits van fer cagar el 
tió, van engalanar els espais amb decoració nadalenca, van preparar 
la carta per a Ses Majestats els Reis d’Orient i van cantar nadales, i 
els més grans van realitzar sessions encarades al team-building mit-
jançant activitats col·laboratives.

Comiat Gil Sala

Torneig Rafa Nadal

Programa ARC

Maite Vila Gil Pau

Grup reduït

Ampliació espais Grups distància
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IL·LUSIÓ DRACULÍN EL FUTUR

IMPONENT
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BON AMBIENT

UNIFORMATS

QUIN SOL QUE FA

TREBALL EN EQUIP

PIRATES DEL CARIB

BUFARÀS, BUFARÀS...

A VISTA DE DRON

ESPECTACULAR

ESCLAT D’ALEGRIA

PRIMERS AUTOGRÀFS

COMPLICITAT

PREPARATS PER L’ESTIU
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PABLO ANDÚJAR I TOMMY ROBREDO

SALT D’AIGUA DE CABELLS

PROTOCOLS

LIMBO

CONCENTRACIÓ

#ELTEUCLUB #ELTEUMOMENT

CASTELLERS

QUIN ESTIL

CONCERT EN VIU

LLUIIIISSS
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PAU PALLASSETS

ADÉU 2020
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