
 

 

 

 

 

Ara sí!  

Tot a punt per obrir els nous vestidors del Club Tennis Vic. L’espera ha valgut la pena! 

El dilluns 5 d’abril a les 20 h, el Club farà una inauguració virtual dels nous vestidors. Els socis que 

tingueu activat el WhatsApp del Club rebreu un enllaç on podreu veure per primera vegada els 

esperats nous vestidors. La inauguració també es podrà visualitzar per les xarxes socials del Club i a 

través de la web de l’entitat. Serà a partir del dimarts 6 d’abril que ja els podrem gaudir plenament. 

La reforma dels vestidors ha estat un pas més en la millora permanent de les instal·lacions del Club, 

que ha estat fruit de la voluntat ferma dels socis del Club i de la junta. 

El programa de l’actuació i les prestacions s’ha definit segons un procés participatiu amb ambició 

d’excel·lir en funcionalitat, accessibilitat i sostenibilitat. 

L’abast de l’actuació ha estat integral, inclòs un petit reforç estructural considerat necessari una 

vegada els enderrocs han permès visualitzar l’estat dels murs de contenció. S’ha reformat un total de 

750 metres quadrats de superfície i s’ha fet una petita ampliació de 30 metres quadrats per donar 

cabuda a vestidors escolars i articular-ne l’accés. 

S’han millorat els accessos a la piscina coberta tant per als socis, creant un vestíbul previ amb una 

zona d’estiraments, com per als grups escolars, que ara tindran un accés directe i servei adaptat. 

Els materials s’han escollit per afavorir la higiene, per la seva durabilitat i baix manteniment, 

considerant alhora que tinguin una baixa petjada ecològica. S’ha procurat una integració harmoniosa 

de materials per obtenir uns vestidors lluminosos, revestint parets i en els armariets. 

Els vestidors s’han adaptat completament a persones amb mobilitat reduïda i a les diferents 

sensibilitats sobre privacitat per tal que tothom els pugui fer servir de manera còmoda. 

Els nous vestidors disposen de llum natural, i s’hi han incorporat avançats equips de climatització 

per garantir la qualitat de l’aire interior, tot recuperant el calor per assolir la màxima eficiència 

energètica. En aquesta línia d’eficiència energètica destaca la producció amb bomba de calor, la 

il·luminació LED amb detectors de presència i les aixetes automàtiques. 

S’han ampliat el nombre d’armariets, se n’han creat també de familiars i alguns d’un sol ús. Tots els 

socis i sòcies que ja teníeu un armariet, a partir de dimarts ja podreu venir a recollir la nova clau. S’ha 

respectat la situació de l’armariet antic i només se n’ha canviat la numeració per tal de seguir un 

criteri més coherent. Tots aquells/es que no en tingueu i en vulgueu, podeu adreçar-vos a la recepció 

del Club. 

Desitgem que gaudiu d’aquests magnífics vestidors i que us en sentiu orgullosos, ja que ha estat un 

projecte de tots. #ELTEUCLUB #ELTEUMOMENT 

Molt cordialment, 

   

 

Miquel Vilardell i Ynaraja 
President del Club Tennis Vic       Gurb, 1 d’abril de 2021 


