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Salutació del president del CT Vic

         envolgudes sòcies i benvolguts socis
         del Club Tennis Vic,

Un any més us fem arribar l’anuari del Club Tennis 
Vic, on es recullen una selecció de notícies socials 
i esportives que han ocorregut al llarg d’aquest 
any.

Primer de tot, voldria donar el meu agraïment a 
tots els socis i sòcies del CT Vic per la confiança 
renovada per continuar quatre anys més al cap-
davant de la nostra entitat amb una junta par-
cialment renovada. Un equip humà molt profes-
sional, responsable, actiu, il·lusionat, que viu i 
estima el nostre Club.

Un dels projectes iniciats en l’anterior legisla-
tura va ser la renovació dels vestidors del Club, 
que aquest 2021 hem pogut acabar i dels quals 
ens sentim plenament satisfets. Han estat ac-
tualitzats amb unes bones prestacions, que ga-
ranteixen el benestar de tots els usuaris. També 
s’han fet les pistes de minitennis, un espai molt 
necessari per a l’ensenyament del tennis als més 
petits. Mantenir les instal·lacions és clau per al 
bon funcionament del Club, com també ho és la 
renovació continuada.

Continuem apostant per la comunicació, un dels 
motors principals de l’entitat per informar els so-
cis en tot moment de les activitats, competicions, 
resultats, notícies... i facilitar l’ús de les instal·la-
cions. Per això continuem apostant per la millora 
contínua en les noves tecnologies, utilitzant les 
xarxes socials, el WhatsApp com a mitjà principal 
de font d’informació i l’APP del Club, que facilita 
el dia a dia del soci. 

En l’àmbit esportiu, la competició no s’ha aturat 
i hem organitzat la majoria de tornejos previstos, 
internacionals, nacionals i socials. Hem de desta-
car un cop més que hem pogut organitzar l’ITF, i 
com a novetat hem acollit el Torneig Internacio-

nal sub-16, amb les joves promeses nacionals i 
internacionals del moment. En l’àmbit social, de 
mica en mica hem anat tornant a la normalitat i 
hem pogut recuperar alguna de les festes socials 
més emblemàtiques com la Diada del Club.

Una de les bases del Club Tennis Vic són les esco-
les de tennis i pàdel i els cursets de natació, cada 
dia més nombrosos i amb un planter de joves 
esportistes molt prometedor que gaudeixen de 
l’esport. Estic orgullós de l’equip humà, professio-
nal, dinàmic, innovador i en formació constant 
que treballa al nostre Club per oferir un servei de 
màxima qualitat. Els actuals són temps que de-
manen implicació i esforç, i de tot això al CT Vic 
no en falta. Totes les persones que hi treballen, 
realitzant les diverses tasques necessàries per al 
dia a dia, són el motor principal per al bon fun-
cionament de la nostra entitat. 

Durant la pandèmia hem treballat intensament 
per tal d’adaptar la vida social i esportiva a les 
normatives del moment. Hem aportat el nostre 
coneixement i experiència i entre tots hem fet un 
gran esforç organitzatiu i econòmic per adaptar 
les instal·lacions i establir protocols d’higiene i 
seguretat. 

I també és el moment d’agrair-vos a vosaltres, els 
socis i sòcies, que sou, en definitiva, els que amb 
el vostre suport feu que el Club no pari de créixer 
i millorar i és que, malgrat que portem uns anys 
difícils de pandèmia, heu estat i continueu estant 
al costat del CT Vic, gaudint-lo i sentint-lo vostre. 

Esperant, doncs, que aquest anuari us agradi, 
m’acomiado amb un missatge d’optimisme i es-
perança per aquest 2022 que esperem que sigui 
millor tant socialment com esportiva i que tots 
junts puguem continuar gaudint de tot el que pu-
gui succeir.

B
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NOTÍCIES DESTACADES - INSTITUCIONALS

Nova junta del
Club Tennis Vic
Al mes de febrer es va proclamar la nova 
Junta Directiva del CT Vic després que 
només hi concursés una candidatura i per 
tant no hi hagués eleccions al Club, ja que 
passat el termini per presentar les candi-
datures no hi va haver cap junta candidata 
més. Seguint amb els terminis establerts 
de la Junta Electoral, els membres de la 
mateixa, Joaquim Bernat, Joaquim Llimós 
i Pere Espinosa, van ser els encarregats de 
proclamar la nova junta que encapçalava 
Miquel Vilardell després de comprovar tota 
la documentació i els avals necessaris per 
donar-la com a vàlida. La nova junta que 
dirigirà el Club Tennis Vic està formada per 
un total de 13 persones i amb els següents 
càrrecs: Miquel Vilardell Ynaraja, com a 
president; Ramon Juvany i Blanch, com a 
vicepresident; David Oliva Martínez, com 

Visita del president de la 
RFET al CT Vic
Al mes d’abril, i amb motiu de la presenta-
ció del Torneig Internacional Sub-16, ens va 
visitar el president de la RFET, el Sr. Miguel 
Díaz. Una trobada molt esperada que feia 
temps que estava planificada però que do-
nades les circumstàncies de la pandèmia 
no es va poder dur a terme. En aquest acte 
també hi va assistir el vicepresident de la 
RFET, el Sr. Felip Ródenas, i el director es-
portiu de la RFET, el Sr. Javier Soler.

Obertura i inauguració
dels vestidors
El dilluns 5 d’abril a les vuit del vespre, el 
Club va fer la inauguració virtual dels nous 
vestidors. La periodista Eli Carnicé en va 
fer la presentació en línia al YouTube i les 
xarxes socials del Club i els socis que tenien 
activat el WhatsApp del Club van rebre un 
enllaç on podien veure per primera vegada 
els esperats nous vestidors. A primera hora, 
la periodista va ser rebuda per Cristina 
Vilalta, gerent, que li va  poder explicar 
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1Utot passejant les diverses instal·lacions que 
tenim al Club. Seguidament va cedir el pas 
a Miquel Vilardell, president de l’entitat, 
que li va explicar el procés fins arribar a les 
obres dels nous vestidors. L’arquitecte Fer-
ran Pelegrina juntament amb la comissió 
de seguiment li van poder mostrar el tan 
esperat vestidor.

Va ser a partir del dimarts 6 d’abril quan se’n 
va poder gaudir plenament. En el següent en-
llaç podeu trobar el vídeo de la inauguració. 
Si encara no l’heu vist, no us el perdeu!

a secretari; Joan Canadell i Vives, com a 
tresorer; i Anna Fàbregas i Badia, Josep 
Orriols i Fàbregas, Marc Canals i Bover, 
Eduard Comerma i Torras, Carme Sayós i 
Motilla, Lluís Sagués i Piella, Josep Febrer i 

Terradellas, Laia López i Homs i Marta Carre-
ter i Mas com a vocals. Aquest serà el quart 
mandat de Vilardell al capdavant del Club 
Tennis Vic.

Notícies destacades

Assemblea general
extraordinària de socis
El CT Vic va celebrar el passat 14 de gener 
l’assemblea general extraordinària de so-
cis. Finalment, a causa de les mesures de 
seguretat i de restricció per la Covid-19, es 
va fer en format virtual i via Zoom. Hi van 
assistir un total de 46 socis del Club. El prin-
cipal punt de l’assemblea era l’aprovació 
del calendari electoral, que es va aprovar 
per unanimitat, així com la resta de punts 
de l’ordre del dia. D’aquesta manera, es 
van convocar eleccions al CT Vic i també es 
va designar la Junta Electoral, que va pren-
dre possessió aquella mateixa setmana. 
Fins al 24 de gener es podia aprovar el cens 
definitiu i del 25 de gener al 7 de febrer es 
podien presentar les candidatures que vol-
guessin optar a la presidència del Club. Del 
8 al 10 de febrer, la Junta Electoral tenia 
previst estudiar la validesa d’aquestes i si 
n’hi hagués hagut més d’una el 25 de fe-
brer hi hauria eleccions.

Els altres  punts de l’ordre del dia eren:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de 
l’assemblea celebrada el dia 5 de març de 
2020.

2. Convocatòria d’eleccions per escollir els 
membres de la Junta Directiva.

3. Designació per sorteig entre els mem-
bres assistents de les persones que han de 
compondre la Junta Electoral.

4. Dia i lloc de les eleccions i horari d’ober-
tura i tancament del col·legi electoral per 
exercir el dret a vot.

5. Dia de la reunió de l’assemblea general 
en la qual s’ha d’escollir la Junta Directiva 
d’entre les candidatures proclamades prè-
viament per la Junta Electoral.

6. Precs i preguntes.

Tots els punts de l’ordre del dia van ser
aprovats per unanimitat dels assistents.

Institucionals

Assemblea general
ordinària de socis
El passat dijous 4 de març es va celebrar 
l’assemblea general ordinària de socis del 
CT Vic. Com en la darrera ocasió, l’assem-
blea es va fer en format virtual, durant la 
qual es va presentar la nova junta i es va 
aprofitar per agrair la tasca feta a la junta 
sortint. 

L’ordre del dia era:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta 
de l’assemblea extraordinària celebrada el 
dia 14 de gener de 2021.

2. Exposició i memòria de les activitats 
desenvolupades durant l’exercici 2020.

3. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat 
de comptes de l’exercici 2020.

4. Presa de possessió de la nova Junta            
Directiva.

5. Presentació i aprovació, si escau, dels      
objectius per a l’exercici 2021.

6. Proposta i aprovació, si escau, de les 
quotes ordinàries per a l’exercici 2021.

7. Presentació i aprovació, si escau, del 
pressupost per a l’exercici 2021.

8. Torn obert de paraules.

Tots els punts de l’ordre del dia es van apro-
var per unanimitat.
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NOTÍCIES DESTACADES - HISTÒRIA DEL CLUB

La nostra gent
Fundadors de la Penya 
Nolatokem
L’any 1973 es va crear la Penya Nolatokem, 
formada per jugadors de tennis socis del 
Club. 

El soci Pere Vila Picanyol juntament amb el 
seu amic Francesc Cros Presseguer (DEP) 
van crear la Penya i ho van posar en co-
neixement del Club.

El motiu de crear la Penya va venir motivat 
perquè la majoria dels jugadors de tennis 
sense experiència no podien jugar ni com-
petir amb els més experimentats del Club i 
això, sumat a la incorporació de nous socis 
i l’increment de l’ocupació de les pistes, va 
fer que augmentés el nombre de jugadors 
amateurs de tennis.

L’any 1975 va començar amb 20 jugadors i 
l’any següent ja n’eren 80. El mes d’octubre 
del 1988 es va incrementar notablement i 
ja van arribar a ser nou grups de 20 juga-
dors. Per aquest motiu van decidir buscar 
un altre membre per a la junta que es cui-
dés de l’organització dels calendaris de joc, 
que es feien manualment, i això compor-
tava estar molt atent per no tenir errors.

Els dos amics, en Pere i en Francesc, van 
acordar mútuament buscar dins dels com-

ponents de la Penya una persona adient 
per atorgar-li el càrrec de president, que 
fins aquell moment no existia. La seva pro-
posta i nominació va ser pel jugador Manel 
Clapera Orriols, que va acceptar gustosa-
ment el càrrec de ser el primer president 
de la Penya Nolatokem. Ell va incorporar 
moltes novetats, entre elles el canvi de for-
mat de l’organització, l’elaboració dels ca-
lendaris de joc mitjançant programes infor-
màtics i la confecció dels estatuts interns.

A la junta també es va incorporar l’amic 
Cristòfol Vives Albà (DEP), que va tenir una 
extraordinària col·laboració en l’organit-
zació amb la seva facilitat de muntar les 
arrossades i les festes familiars de la Pe-
nya. Hi va haver dies que havien arribat a 
ser fins a 500 persones al camp de futbol 
de Malla. Recorden amb estima els partits 
de futbol d’abans de dinar entre el Barça i 
l’Espanyol, els jocs de quitxalla, les carreres 
de sacs...

“Vull deixar constància d’aquests fets, per 
la meva edat i la salut que un dia em pot 
mancar: el que és la història de la Penya 
Nolatokem ha de perdurar per sempre 
mentre existeixi el Club Tennis Vic i que als 
socis no ens faltin mai les ganes de jugar a 
tennis”, signa el 22 d’octubre el nostre amic 
Pere Vila Picanyol.

Pere Vila i Manel Clapera

Sabies que?
Aquest anuari el dedicarem a diverses 
anècdotes i curiositats divertides al Club 
des dels seus inicis.

A principis dels anys 70 i amb l’augment 
de socis, es va celebrar el torneig de prin-
cipiants, que va ser una bona ocasió per 
fer amistats i integrar-se al Club. En un 
d’aquells partits que disputaven un soci de 
Vic i un altre soci veí de Tona, aquest darrer, 
que estava perdent, va sortir inexplicable-
ment de la pista i va desaparèixer. Al cap 
de poc va tornar i el partit va seguir de tal 
manera que el de Tona, amb una eufòria 
inusitada, va guanyar de forma aclapara-
dora. S’havia anat a prendre una copa de 
conyac, que li va “carregar les piles”.

Una altra anècdota diu que un soci, pen-
sant que no podria guanyar a un altre que 
creia millor que ell, la nit anterior va anar a 
sopar a Ca la Manyana i es va menjar una 
perdiu ben amanida amb vi negre. “Perdré 
igual”, va dir, “tant se val que faci un bon 
sopar”. L’endemà va guanyar.

És curiós saber que l’any 1971 es feien ses-
sions de cine amateur, desfilades de moda 
(roba i perruqueria), quines, exposicions 
de quadres, concursos de canaricultura, 
conferències diverses, campionats de boti-
farra i tir al plat. 

És divertit recordar que als anys 70 als 
anuaris hi havia vinyetes d’humor. Petites 
dosis de riure sota el títol d’“Humor... sen-
se mala intenció...”, sempre amb el tennis 
com a tema principal i amb molta ironia. 

Una altra de les curiositats dels anys 70 
és que l’any 1978 es va fer una enquesta 
als socis demanant la seva opinió de si 
instal·lar al Club una sala de música o dis-
coteca. Els resultats de la mateixa van ser: 
104 vots rebuts, 45 vots a favor, 58 vots en 
contra i 1 vot nul. Per tant, la majoria va 
decidir que no es fes la discoteca.

Ja a la dècada dels 80, concretament l’any 
1987, a la 2a caminada popular hi van 
assistir pocs participants perquè, segons 
deien, s’esqueia en un mal dia. Els socis 
que hi van assistir van comprovar que l’es-
morzar no va fallar i va ser servit puntual-
ment amb botifarra, sardines a la brasa, 

Història del Club

NOTÍCIES DESTACADES - HISTÒRIA DEL CLUB

amanida i un bon vi. Un soci, tot cansat de 
caminar i alçant el porró amb un estil molt 
bo, deia: “Sí, senyors... això és un esport 
que m’agrada perquè comences caminant 
i acabes “jalant”.

El mateix any, a les 24 hores de tennis, 
hi va haver un bufet lliure excel·lent i tots 
els jugadors estaven molt contents menys 
un, que el pobre cada vegada que anava 
a menjar alguna cosa l’avisaven que havia 
de jugar. Ja és mala sort!

Al Gran Premi Nabisco de l’any 1989 es va 
estrenar el marcador electrònic tan esperat 
i desitjat. Tothom esperava amb curiositat i 
interès la posada en marxa d’aquell aparell 
que havia de marcar puntualment el resul-
tat, l’hora i la temperatura, però allò va ser 

un drama perquè tan aviat marcava sota 
0º com 60º de temperatura. Els socis no 
sabien si posar-se la bufanda o treure’s la 
camisa.

L’any 1991, explicava un soci que a la nova 
sala que havia fet la junta s’hi estava tan 
bé i era tan còmoda que més d’una vegada 
la seva dona l’havia renyat per arribat tard 
a casa... i és que cada vegada que s’hi as-
seia quedava adormit.

I l’última curiositat d’aquest anuari és si 
més no la més sorprenent. Un soci molt 
assidu al Club es va inscriure a les primeres 
12 hores de tennis, però va haver d’anul·lar 
la seva inscripció perquè no es va recordar 
que... es casava el mateix dia i, és clar, no 
podia faltar a la cerimònia.
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NOTÍCIES DESTACADES - OBRES I MILLORES A LES INSTAL·LACIONS

Carregador cotxe elèctric
El Club Tennis Vic ja disposa d’un carregador per a vehicles elèctrics.

Es va instal·lar un equip de càrrega trifàsic per a vehicles elèctrics 
amb dues preses de 22 kW cadascuna i es van habilitar dues places 
de pàrquing específiques. El punt agafarà l’electricitat de les pla-
ques solars instal·lades al Club.

Els socis propietaris d’un vehicle elèctric o híbrid endollable podeu 
sol·licitar la targeta de recàrrega personal mitjançant un correu 
electrònic a ctv@clubtennisvic.cat o bé sol·licitant-ho a la recepció 
del Club, i podeu carregar-lo de forma gratuïta mentre gaudiu de 
l’esport a les nostres instal·lacions.

Per obtenir la targeta, caldrà fer un dipòsit de 10 euros. Aquest 
import es retornarà si es deixa de fer ús del servei i retorneu la 
targeta.

Substitució dels bancs
Gràcies al conveni amb Benito Novatilu es van substituir els bancs 
existents per 25 de nous distribuïts per tot el Club. El banc Citizen 
Eco està pensat per a un món millor i és respectuós amb el medi 
ambient ja que està fabricat íntegrament amb Rebnew, un mate-
rial patentat per Benito Novatilu que està fet a base de polímer re-
ciclat, recuperat de la fracció d’envasos de la recollida selectiva. De 
fet, cada Citizen Eco equival a aproximadament 60 quilos d’aquest 
material. El resultat? Un banc totalment reciclat, al qual no s’ha de 
fer cap tipus de manteniment més enllà de la neteja i que sobre-
viurà al pas del temps sense veure minvades les seves prestacions. 
La curiositat d’aquests bancs és que en cada un d’ells hi ha frases 
il·lustres de 25 esportistes reconeguts per propiciar la pràctica de 
l’esport, demostrant que a través del mobiliari urbà també es pot 
incentivar la pràctica esportiva i la vida saludable. 

Millora cadira hidràulica
a la piscina coberta
Per tal d’arribar a tots els usuaris i pensant en la supressió de bar-
reres, es van aplicar millores a la cadira hidràulica de la piscina 
coberta. Se’n va millorar la rotació i la subjecció a banda de posar-
hi un respatller més gros. Amb aquesta acció millorem l’espai 
aquàtic per a les persones amb mobilitat reduïda. 

NOTÍCIES DESTACADES - OBRES I MILLORES A LES INSTAL·LACIONS

Obres i millores a les instal·lacions

Els nous vestidors
La reforma dels vestidors va ser un pas més en la millora perma-
nent de les instal·lacions del Club, fruit de la voluntat ferma dels 
socis del Club i de la junta. L’obra va ser integral, inclòs un petit re-
forç estructural considerat necessari una vegada els enderrocs van 
permetre visualitzar l’estat dels murs de contenció. Es van reformar 
un total de 750 metres quadrats de superfície i es va fer una petita 
ampliació de 30 metres quadrats per donar cabuda a vestidors 
escolars. Es van millorar 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 des de llavors tenen un accés directe i 
servei adaptat. Els materials es van escollir per afavorir la higiene, 
per la seva durabilitat i baix manteniment, considerant alhora que 
tinguin una baixa petjada ecològica. Es va procurar una integra-

ció harmoniosa de materials per obtenir uns vestidors llumino-
sos, revestint parets i els armariets. Els vestidors es van adaptar 
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 van incorporar avançats equips de climatització per garantir la 
qualitat de l’aire interior, tot recuperant la calor per assolir la màxi-
ma 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. Es van ampliar 
el nombre d’armariets, se’n van crear també de familiars i alguns 
d’un sol ús. Desitgem que gaudiu d’aquests magnífics vestidors i 
que us en sentiu orgullosos, ja que ha estat un projecte de tots.
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NOTÍCIES DESTACADES - OBRES I MILLORES A LES INSTAL·LACIONS

Pistes de minitennis
Cada cop hi havia més inscrits a minitennis i per això es va deci-
dir crear un espai exclusiu per a ells. Es va transformar una pista 
de frontó en quatre pistes de minitennis (antigament ja estaven 
ubicades en aquest espai) i es va adaptar l’espai col·locant herba 
artificial, fent un tancat, posant xarxes fixes a la mida ideal per 
poder aprendre i gaudir d’aquest esport i formar futurs jugadors 
de tennis de competició.

Piscina coberta
Durant el mes d’agost es van dur a terme tasques de manteniment 
a la piscina coberta. Es van canviar diverses rajoles, es va pintar i es 
va sanejar la part deteriorada.

Coberta del xalet
També es va aprofitar el mes d’agost per arreglar unes filtracions 
provinents de la coberta del xalet que deterioraven el Saló Ponent.

Renovació del terra de la carpa
Amb el temps es va anar deteriorant el terra de la carpa situada davant de les pistes de 
tennis. La carpa és un punt de trobada i també serveix perquè els alumnes de l’escola 
facin físic. Es van sanejar els muntants del terra i es va posar una fusta especial tractada 
d’alta durabilitat.

Aposta millora de neteja 
Hem apostat per una millora de la neteja amb serveis propis de maquinària i de personal, 
ampliant l’horari de matí i tarda per tal de tenir sempre les instal·lacions en perfecte estat 
de neteja. Es van adquirir dues fregadores elèctriques i una escombradora manual per 
facilitar la feina.
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Els millors desitjos 
per aquest any.

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

NOTÍCIES DESTACADES - CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Convenis de col·laboració

Benito Novatilu
El Club Tennis Vic i l’empresa Benito Urban van firmar un acord de col·laboració i unió. 
Gràcies a aquest acord es van poder canviar els 25 bancs del CT Vic, instal·lant-ne de nous, 
amb un disseny més innovador, amb un material resistent, sostenible i de més durabilitat i 
alhora amb un disseny elegant i integrat en l’entorn del Club. Benito Urban és una empre-
sa local, creada l’any 1992, que ofereix un servei integral i que comparteix els valors de la 
sostenibilitat i la qualitat tant dels productes com del servei. 

Isern
Un any més tenim la sort de poder comptar amb la col·laboració d’Isern Electrodomèstics. 
El passat mes d’abril, Miquel Vilardell i Laia Isern van signar la renovació de l’acord de 
col·laboració. Amb la renovació dels nous vestidors, el Club va apostar per una millora de 
les comunicacions visuals i auditives, intentant que aquesta fos més moderna, innovadora 
i propera. Amb aquest conveni es van poder instal·lar nou televisors al Club: sis als nous 
vestidors i tres més a l’entrada. A través d’aquestes pantalles, tots els socis podran estar 
informats de totes les novetats del CT Vic, dels serveis o dels esdeveniments, entre altres 
informacions de rellevància al Club.

Boada
El CT Vic vam confiar en l’empresa Boada per a la reforma dels vestidors amb la instal·la-
ció d’un sistema modern de detecció d’incendis. Aquesta col·laboració no s’acaba només 
aquí, ja que des de fa molts anys confiem en l’empresa vigatana en la seguretat de les 
nostres instal·lacions mitjançant càmeres IP i wifi, en la detecció de seguretat de robatori 
i incendi i en la millora continuada de la il·luminació de les instal·lacions. Des de fa més 
de 40 anys, també hem confiat en Boada en la il·luminació de les pistes. L’any 2017 es va 
canviar la il·luminació a LED de sis de les pistes de tennis i es va instal·lar una central de 
domòtica equipada amb un processador d’última generació. El CT Vic i Boada compartim 
uns valors comuns i una confiança que s’ha anat consolidant al llarg dels anys. Boada ha 
volgut estar present i fer costat al Club en l’organització dels tornejos de tennis de més 
alt nivell que hi organitzem. En aquest sentit i per segon any consecutiu, Boada va ser el 
patrocinador principal del Torneig Internacional ITF Men’s Circuit i també va col·laborar en 
el Torneig Internacional Sub-16.

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 Ciutade-
lla, Consorci Hospitalari de Vic, El 9 Nou, Frasquet Joiers, Germanetes dels Pobres, Focus 
Òptics, Fredist, Fundació Atlàntida, Hyundai Senco-Motor, Interesport Everest, Isern Elec-
trodomèstics, Mercedes Benz - Stern Motor, Osonament, PaVic, Universitat de Vic,  Pro-
quimia, Universitat Central de Catalunya, Construccions Ferrer, Boada, Granja Armengol, 
Fussimanya i Benito Novatilu. 
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NOTÍCIES DESTACADES - COMUNICACIÓ

Nou equipatge del Club Tennis Vic
L’any 2021 es va apostar per una actualització i renovació de l’equi-
patge del Club, sempre seguint la nostra línia; un equipatge cò-
mode, de qualitat, amb un disseny per a tennis i un altre per a 
pàdel, però tots dos marcant la identitat del Club Tennis Vic. Un 
dels grans avantatges del nou equipatge va ser que permetia que 
aquells que volguessin mantenir el model antic ho poguessin fer 
sense veure’s diferents. Es van aplicar petits detalls i canvis que el 
feien més modern, dinàmic i innovador.

El canvi més notable va ser la nova dessuadora, de tonalitat blava 
amb unes lletres estil universitàries on es pot llegir: CLUB TENNIS 
VIC 1948.

Altres accions comunicatives 
Durant tot l’any es van dur a terme tasques comunicatives de més 
gran o més baix impacte, però sempre amb la finalitat d’oferir al 
soci una comunicació òptima per donar a conèixer totes les nove-
tats i informacions d’interès.

Algunes d’aquestes accions, per exemple, van ser els sortejos. Du-
rant l’any es van realitzar tres sortejos (73è aniversari, Torneig ITF 
i La Marató de TV3, en què els socis van participar en una Gran 
Llumineta). En tots els casos els socis havien d’interactuar amb el 
Club per tal de participar-hi. 

Una altra acció va ser un pla d’acollida als nous socis/es, durant el 
qual podien visitar les instal·lacions i rebre tota la informació ne-
cessària, se’ls explicava el funcionament de l’app i dubtes que po-
guessin sortir, una nova iniciativa que tenia com a finalitat donar 
la benvinguda als nous socis per tal que se sentissin acompanyats 
en aquesta gran família com és el Club Tennis Vic.

Pel que fa al contingut i disseny dels cartells i contingut audiovi-
sual, es va intentar establir una línia de disseny atractiva, inno-
vadora i amb una identitat per a cada una de les àrees del Club. 
Per aquest motiu el disseny dels cartells es va canviar a mitjans de 
març per no caure en l’homogeneïtat.

Es va apostar també per oferir força contingut a les xarxes socials, 
mostrant els punts forts del Club, un recull dels moments, espais, 
esdeveniments i persones que fan que el Club Tennis Vic sigui di-
ferent dels altres.

Finalment, dir-vos que estem treballant per a una nova versió de 
la pàgina web amb la finalitat que sigui més còmoda, atractiva i 
moderna. En definitiva, un espai on el soci pugui trobar i conèixer 
tot allò que desitgi saber del Club Tennis Vic. 

NOTÍCIES DESTACADES - COMUNICACIÓ

Comunicació

Continguts audiovisuals com a mitjà
de comunicació
Amb la reforma dels vestidors i la renovació del conveni de col·la-
boració amb Isern, el Club va apostar per una millora de les comu-
nicacions visuals i auditives, intentant que fossin més modernes, 
innovadores i properes, tota una experiència per als usuaris amb 
la finalitat de poder fer arribar tota la informació de la manera 
més ràpida possible als socis.

A través de les pantalles instal·lades els socis van estar informats 
de totes les novetats, serveis i esdeveniments. També es va ins-
tal·lar el programa Dazn a tots els televisors per poder reproduir els 
esdeveniments esportius més importants. Per crear un ambient 
més acollidor també es va col·locar un sistema auditiu mitjançant 
el qual els socis podien gaudir de música a les zones dels vestidors 
i també es reproduïen missatges informatius com a reforç de tot el 
material audiovisual.

Els vídeos com a millor contingut
Tenint en compte que en els esdeveniments esportius més em-
blemàtics del Club no hi havia una sola foto que els pogués des-
criure, es van fer reculls audiovisuals amb la finalitat d’acabar 
construint un vídeo que recollia els moments més rellevants i espe-
cials de cada un dels esdeveniments o actes al Club. A més a més, 
també va ser un bon mètode per donar visibilitat i protagonisme 
als patrocinadors de cada un d’ells.

Last minute de pàdel
Des de l’àrea de comunicació es va crear un nou grup de difusió de 
WhatsApp del Club amb la finalitat d’informar a tots aquells inte-
ressats a saber quines pistes de pàdel quedaven disponibles aquell 
mateix dia. A causa de la gran ocupació de les nostres pistes, es va 
considerar una bona opció la creació d’aquest grup de difusió del 
qual tots els amants del pàdel podien formar part i estar informats 
en primícia de les pistes disponibles. Així doncs, aquelles pistes lliu-
rades a última hora es podien reservar per aquells que desitjaven 
jugar a pàdel dia sí i dia també.
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NOTÍCIES DESTACADES - ESPORTIU

Resultats del Circuit Juvenil / CAMPIONS I SUBCAMPIONS DEL CT VIC

CIRCUIT JUVENIL D’ESTIU

CAMPIONATS CAMPIONS/ES SUBCAMPIONS/ES

PAU GUIX (BENJAMÍ)

ROC PAYÀS (JUVENIL)

KENNETH RABINAD (ABSOLUT)

MANRESA

REUS

SANCHEZ CASAL

CIRCUIT JUVENIL D’HIVERN

NOTÍCIES DESTACADES - ESPORTIU

Esportiu
Resultats individuals d’Escola

Kenneth Rabinad, campió dobles sub-16 
El jugador del CT Vic Kenneth Rabinad Vila va aconseguir el títol 
de campió, en dobles, del Torneig Internacional de Tennis Sub-16 
- Memorial Nacho Juncosa, que al llarg d’una setmana es va dispu-
tar al nostre Club. Fent parella amb Àlex Álvarez es va imposar a la 
final als caps de sèrie número 1 del torneig, Tomas Berkieta i David 
Alexandru Gheorghe, per 6/3 i 6/4. La final va estar dominada per 
la parella de casa i sobretot per una gran actuació de Rabinad, que 
amb un bon servei i cops guanyadors va ser clau per emportar-se’n 
el títol de campions. A les semifinals, Rabinad i Álvarez havien su-
perat Miquel Avendano i Luis Llorens per 6/1 i 6/3.

Kenneth Rabinad, finalista del Torneig 
Internacional sub-16 
Va quedar finalista del Torneig Internacional del Circuit Tennis Eu-
rope sub-16 - 19è Torneig Joan Mir, que es va disputar al CT Torelló. 

A la final, Kenneth Rabinad va perdre contra el jugador del RCT 
Barcelona 1899 Roger Pascual (7/5 i 6/1). A les semifinals, va su-
perar el jugador Sergio Planella, de València, amb un resultat de 
(6/2 6/7 i 6/1).

Carlota Vilà, classificada al Campionat 
d’Espanya infantil
Molt bons resultats per a la nostra jugadora Carlota Vilà, que va 
arribar a quarts de final del Campionat de Catalunya infantil i es va 
classificar per al Campionat d’Espanya.

Semifinalistes campionats de Catalunya
Els jugadors del CT Vic Kenneth Rabinad i Jana Rovira van que-
dar semifinalistes en categoria cadet individual al Campionat de 
Catalunya. Per altra banda, Júlia Sureda va quedar semifinalista 
individual al Campionat de Catalunya sub-11 i finalista en dobles 
al mateix campionat. A la categoria sub-15, també va quedar se-
mifinalista Marc Puigdollers i a dobles infantil, el jugador Jaume 
Casas va quedar a la mateixa posició. 

Laia Berné, finalista torneig nacional
La nostra jugadora Laia Berné va quedar finalista al Màster català 
a la categoria cadet femení disputat al Tennis Vall d’Hebron.

MÀSTER PROVINCIAL

TORELLÓ

SANCHEZ CASAL

PERE MASIP POLO

MEMORIAL GEORGINA
DE MIGUEL (MATARÓ)

JAN BARES (ALEVÍ B) -  JAN CASELLAS (BENJAMÍ A) - CARLOTA FARRÉS (JÚNIOR) CARLOTA VILÀ (INFANTIL) - CARLOTA FARRÉS (ABSOLUT) - ROGER ORDEIG (ABSOLUT)

ADRIÀ SERRA (BENJAMÍ) - ROC PAYÀS (ALEVÍ) JORDI VILAREGUT (BENJAMÍ) - JAUME CAUS (ALEVÍ)

ADRIÀ SERRA (CONSOLACIÓ SUB-10)

LAIA  BERNÉ (CAMPIONA CADET) JAN CASELLAS (ALEVÍ)

ALBA SALLÉS (INFANTIL) JAUME CASAS (INFANTIL) - JÚLIA SUREDA (ALEVÍ)

JANA ROVIRA (INTERSEMANAL ABSOLUT)

MARC PUIGDOLLERS (CADET) LAIA BERNÉ (CADET)

JAUME CASAS (INFANTIL) - PERE PRAT (CADET)

BARCELONA LAIA BERNÉ (CADET) MIREIA ROQUETA (ALEVÍ)

BELULLA

CLÁUDIA LOPEZ (INFANTIL)

CORNELLÀ

CERCLE SABADELLÉS

MATARÓ

E. SANCHEZ CASAL

PERE MASIP

PERE MASIP SANT CUGAT CARLOTA VILÀ (INFANTIL) - JÚLIA SUREDA (ALEVÍ) - ÀLEX PUIGDOLLERS (ALEVÍ)PERE PRAT (CADET)

TORNEIG DE NADAL
CT LAIETÀ ANNA ROSSINÉS (CADET)

NACIONAL
BABOLAT VALLDOREIX CARLOTA VILÀ (INFANTIL)

NACIONAL  
DECATHLON POLO CARLOTA VILÀ (INFANTIL)

MIREIA ROQUETA (ALEVÍ)ROGER UBALS (INFANTIL) - ALEX BASSAS (BENJAMÍ)
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Marina Alcaide, campiona de Catalunya
de la segona categoria
La jugadora del Club Marina Alcaide, que sortia com a tercera cap de 
sèrie del torneig, es va proclamar campiona de Catalunya en absolut 
femení de la segona categoria. El campionat es va jugar a l’Atlètic 
Terrassa i la final la va guanyar per 6/1 i 6/1 la jugadora també del 
Club Carlota Farrés. És poc habitual que dues jugadores del mateix 
club disputin una final i des del CT Vic valorem l’esforç de totes dues al 
llarg del campionat.

Guillem Vizcaino,
subcampió Campionat +45
Al mes de març, Guillem Vizcaino es va proclamar subcampió del 
Campionat de Catalunya sènior +45 disputat al Reial Club de Polo 
de Barcelona. 

Vizcaino es va enfrontar a Pol López en un partit molt ajustat amb 
resultat 6/1, 4/6 i 11/9.

L’equip +35, a semifinals del
Campionat d’Espanya
El cap de setmana del 6 de març, l’equip sènior +35 va guanyar el Club 
Tennis Alcorcón de Madrid per 5-2 i va situar l’equip del Club Tennis Vic 
a les semifinals del Campionat d’Espanya per equips que es va dispu-
tar a Còrdova els dies 27 i 28 de març. Aquesta vegada l’equip sènior 
+35 va disputar una semifinal molt ajustada, que al final van acabar 
perdent per 5-2.

L’equip +30, a quarts de final del 
Campionat de Catalunya
L’equip sènior +30 va arribar a quarts de final del Campionat de Cata-
lunya per equips al vèncer per 4 a 1 el Club de Tennis Andrés Gimeno. 
Al partit de quarts van perdre davant el CT Vilafranca per 5-0. 

L’equip +45, a quarts de final del 
Campionat de Catalunya
L’equip +45 va guanyar la segona ronda del Campionat de Catalunya 
per equips al Reus Monterols i es va plantar a quarts de final, que va 
perdre davant el RC Polo per 4-1.

Reconeixement de la FCT a Júlia Sureda
La jugadora Júlia Sureda va assistir a l’acte de reconeixement de la 
Federació Catalana de Tennis on es van guardonar els jugadors i juga-
dores que durant les temporades 2020 i 2021 van aconseguir un im-
portant èxit esportiu. Sureda va rebre el reconeixement després que 
l’any 2020 guanyés el Campionat de Catalunya juvenil en la categoria 
individual benjamí. 

Equip júnior masculí,
campions de Catalunya 
L’equip júnior del CT Vic format per Kenneth Rabinad, Marc Vidal, 
Pere Prat, Marc Puigdollers i Oleguer Comerma, i amb Isaac Tor-
tadès com a capità, es va proclamar campió de Catalunya de la 
categoria Plata i d’aquesta manera va aconseguir l’ascens a la ca-
tegoria Or. A la final es van imposar al CT Barcino B per 4 a 1, amb 
victòries de Kenneth Rabinad davant Milan Markovits per 6/2 i 6/1; 
de Marc Vidal contra Víctor Arrese per 3/6, 6/4 i 6/2; de Pere Prat 
contra Albert Martín per 6/3 i 6/2, i de Marc Puigdollers davant 
Hugo Abril per 2/6, 6/3 i 7/5. Oleguer Comerma va perdre con-
tra Alfredo Valero per un ajustat 6/4, 6/7, 4/7 i 5/7. A les rondes 
prèvies, l’equip júnior del CT Vic s’havia imposat al Barcelona 1899 
per 0/5 el 7 de març; al CE Genera per 2/5 en un partit disputat 
el 13 de març, i finalment al Valldoreix per 5/0 en un partit que es 
va disputar dissabte i que va servir per aconseguir el pas a la final 
de diumenge.

Roger Ordeig, campió de Catalunya +30
Roger Ordeig, un dels entrenadors del Club, es va proclamar campió 
de Catalunya en la categoria masculí individual +30 al torneig dispu-
tat al CE Valldoreix, en un partit molt disputat de més de tres hores de 
joc contra Jaume Santó.

Al mes de setembre també es va proclamar tercer campió del món en 
la categoria masculí individual +30 i 2n campió del món en la catego-
ria de dobles, un torneig que es va disputar a Umag, Croàcia.

Resultats d’equips d’Escola

NOTÍCIES DESTACADES - ESPORTIU

Resultats individuals i per equips absoluts

Equip infantil femení,
finalista de la lliga catalana 
L’equip infantil femení va quedar finalista a la lliga catalana des-
prés de derrotar a quarts de final el Salt les Guilleries per 3 a 0 i a 
semifinals el Valldoreix CE per 4 a 0. La final la van perdre davant 
el Vilanova per 3 a 1. 
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Competició

Torneig ITF - Gran Premi Boada Grup
Al mes de maig es va disputar a les nostres instal·lacions el 17è Tor-
neig ITF de tennis - 2n Gran Premi Boada Grup - 51è Trofeu Carles 
Ylla.

Després del parèntesi obligat a causa de la pandèmia, es van tor-
nar a reunir joves promeses del tennis català, estatal i internacio-
nal. Es van disputar dobles i individuals.

El quadre era de 32 jugadors (64 a la prèvia) representants de 26 
països diferents. El primer cap de sèrie era l’espanyol Roberto Orte-
ga, mentre que el segon era l’argentí Pedro Cachín. També desta-
caven tres jugadors més estatals com Oriol Roca, Javier Barranco 
i Nicolás Sánchez Izquierdo, tots ells entre el 300 i 400 de l’ATP, i 
tres jugadors del Club Tennis Vic: Marc Vidal, Kenneth Rabinad i 
Lluc Serrat.

A la presentació del torneig, Eduard Comerma, membre de la Jun-
ta Directiva del CT Vic, va destacar la importància del torneig “ja no 
només pel fet de rebre tennistes d’alt nivell, sinó de compartir ten-

Tennis nis i ciutat i alhora una oportunitat única per als joves de l’escola 
de poder veure joves promeses de ben a prop”. El col·laborador 
principal, per segon any consecutiu, va ser l’empresa Boada Grup 
i el seu president, Miquel Boada, va destacar que “és un privilegi 
per nosaltres poder patrocinar un torneig d’aquestes característi-
ques, pel club, per la ciutat, per les famílies i pel jovent, que po-
den veure com amb sacrifici i esforç els resultats arriben”. 

A la final de dobles masculina els brasilers Mateus Alves i Óscar 
José Gutiérrez es van proclamar guanyadors en el partit disputat 
contra els finalistes Corenti Denolly i Michael Geerts. El primer set 
de la final va ser molt igualat i els quatre jugadors van demostrar 
el seu potencial. L’esforç de tota la setmana i també del primer set 
va passar factura i Alves i Gutiérrez ho van aprofitar per trencar el 
servei ràpidament i emportar-se el segon set.

A la final individual el guanyador va estar l’espanyol Carlos Gime-
no (1r cap de sèrie) i el finalista, l’argentí Pedro Cachín (segon cap 
de sèrie) en un partit molt emocionant a tres sets. El partit va ser 
molt igualat, amb jocs molt disputats, que van fer gaudir el públic 
assistent a les instal·lacions del Club Tennis Vic.

Volem agrair a tots els col·laboradors, en especial al principal, 
Boada Group, per ajudar-nos a gaudir d’aquest esdeveniment tan 
important pel nostre Club.

SEGURETAT | ENERGIA | R+D+I

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.

Pavelló municipal d’esports de Manlleu.

Camp d’hoquei herba del Club Esportiu Egara, Terrassa.
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Torneig Internacional Sub-16
Memorial Nacho Juncosa
El passat 14 d’abril es va celebrar a les nostres instal·lacions la roda 
de premsa prèvia a l’inici del Torneig Internacional de Tennis Sub-
16 Memorial Nacho Juncosa, considerat un referent del Tennis Eu-
rope Junior Tour per ser de màxima categoria. 

Aquest gran esdeveniment es va disputar la setmana del 24 d’abril 
a l’1 de maig. Es van poder veure les millors promeses internacio-
nals del món del tennis sub-16. Concretament, hi van participar 
148 joves promeses del tennis mundial de 24 nacionalitats dife-
rents. La competició, que arriba a la 19a edició, ja s’havia de fer 
l’any passat per les mateixes dates, però l’esclat de la pandèmia 
de Covid-19 ho va impedir. Hi va haver dos quadres de compe-
tició, el masculí i el femení. La pluja del dissabte 1 de maig va 
obligar a posposar les finals fins al migdia. A partir de dos quarts 
de tres es van jugar les finals individuals i tot seguit les de dobles 
d’un torneig que va demostrar al llarg de tota la setmana el seu 
potencial. El torneig formava part del calendari oficial del Tennis 
Europe Junior Tour i estava organitzat per l’Associació Esportiva 
Nacho Juncosa.

Els resultats van ser: en individual masculí, el polonès Berkieta 
es va emportar el títol en derrotar l’espanyol Martín Landaluce 
(cap de sèrie número 1 del torneig) per 6/0 i 6/2.  En individual 
femení, Ana Martínez Vaquero es va veure superada per la russa 
Vera Sokolova per un doble 6/3. En dobles masculí, victòria per 
al jugador del Club Tennis Vic Kenneth Rabinad fent parella amb 
Àlex Álvarez, que es van imposar a la final als caps de sèrie núme-
ro 1 del torneig, Tomas Berkieta i David Alexandru Gheorghe, per 
6/3 i 6/4. En dobles femení, Martínez Vaquero i Neus Torner es 
van enfrontar contra Alexia González i Cristina Ramos, que es van 
proclamar campiones del torneig decidint-se al tie-break: 4/6, 
6/4 (10-4).

Campionat Social Primavera de Tennis
Base Esports Estel
Del 5 de juny al 4 de juliol es va poder disputar el Campionat Social 
Primavera absolut. 26 jugadors i jugadores es van dividir en quatre 
categories: absolut, +40 i +50 masculí i +45 femení. Us fem un 
recull dels diferents resultats: 

Guillem Vizcaino es va imposar a Marc Puigdollers a la final absolut 
masculí i la consolació va ser per a Pep Febrer, que jugava contra 
Carles Carceller. A la categoria +50 masculí va guanyar Jordi Sar-
rió, Pere Espinosa va quedar finalista i la consolació va ser per a 
Albert Ylla, que va jugar contra Pere Salvans. Pep Casellas va ser el 
guanyador del +40 i Carles Carceller, el finalista, i pel que fa a la 
consolació, Gonzalo Queralt va guanyar Mateu Fusté. La categoria 
+45 femení se la va endur Ariadna Viñolas, que va jugar amb Anna 
Vila, i la consolació va ser per a Mati Alcaide contra Eva Ventura.

Trofeu Ramon Cunill  
El Club Tennis Vic va acollir la 39a edició de l’Open Juvenil de Tennis 
- Trofeu Ramon Cunill, que es va disputar a les nostres instal·lacions 
del 18 al 24 de juliol.

Es tracta d’un torneig per a jugadors federats de tennis, comptant 
amb categories tant masculines com femenines des de benjamí 
fins a cadet i que cada any, per aquesta època, es disputa al CT Vic. 
Aquest torneig s’ha convertit en un dels referents de l’estiu d’àmbit 
català. Els jutges àrbitres van ser Joan Pérez i Laia Santamaria. Hi 
van participar un total de 93 jugadors i jugadores. 28 d’aquests 
eren alumnes de l’Escola de Tennis del Club Tennis Vic.  

Entre els resultats, cal destacar que alguns d’ells van aconseguir 
proclamar-se campions del torneig en la seva categoria, com és el 
cas de Pau Guix, que va guanyar en la categoria benjamí masculí. 
A la final es va imposar a Max Boix per un doble 4/0. El CT Vic va 
tenir una altra guanyadora. Mireia Roqueta es va proclamar doble 
campiona: es va imposar en categoria aleví guanyant a la final per 
6/0, però també va aconseguir la victòria en infantil en superar 
Sofi Plamenova per 6/4 i 7/5. D’altra banda, Jan Bares va quedar 
finalista en aleví i Biel Serrat, en cadet.

Pel que fa a la consolació, cal destacar també jugadors del Club 
com Xavier Espinosa i Jordi Vilaregut, que es van enfrontar a la ca-
tegoria benjamí masculí i en la qual va guanyar Espinosa. En aleví 
femení va vèncer la consolació Irene Constanzo.

Des del CT Vic destaquem els resultats aconseguits pels jugadors/
es del Club i alhora el bon nivell de joc.

COMPETICIÓ - TENNIS COMPETICIÓ - TENNIS
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Torneig Social Juvenil de tennis 
Del 13 de setembre al 3 d’octubre, es va disputar el Campionat 
Social Juvenil de tennis amb les següents categories, tant en fe-
mení com en masculí: súper tennis, benjamí, aleví, infantil, cadet i 
júnior. Es tractava d’un campionat exclusiu per als socis i els partits 
es disputaven durant la setmana, en horari de l’escola de tennis, 
i també els caps de setmana, previ ordre de joc proposat pel jut-
ge-àrbitre.

Hi van participar 73 alumnes de l’escola, i les finals i el lliurament 
dels trofeus de les respectives categories es van fer en el marc de la 
festa d’inici de temporada.

Els guanyadors i finalistes van ser: en benjamí masculí, Adrià Ser-
ra, guanyador, i Pau Guix, finalista, i en femení la guanyadora va 
ser Maria Anglada i la finalista, Anna Olivencia. En categoria aleví, 
en masculí, Jan Casellas, guanyador, i Àlex Puigdollers, finalista, i 
en femení va guanyar Mireia Roqueta, que va jugar contra Júlia 

Sureda. En infantil femení, la guanyadora va ser Alba Sallés i la 
finalista, Irene Solà, i en masculí, victòria per a Jaume Casas, que 
s’enfrontava a Iker Rabinad. En cadet femení la guanyadora va ser 
Alicia Sanglas i la finalista, Anna Rossinés, i en cadet júnior B va 
guanyar Bertran Mañaricua, que va jugar contra Iker Olivencia.

Torneig Plana de Vic - Pre-ITF  
La setmana del 10 al 16 de maig es va dur a terme el Torneig Plana 
de Vic - Pre-ITF al Club Tennis Vic. Aquesta va ser la fase prèvia del 
Torneig de Tennis ITF Men’s. Un total de 64 jugadors de diferents 
clubs de Catalunya van disputar partits molt interessants al llarg 
de la setmana. Els jugadors del Club que hi van participar van ser 
Kenneth Rabinad, Marc Vidal i Guillem Vizcaino.

La final la van jugar Jordi Mas de Ugarte i Noah López. Aquest últim 
es va proclamar vencedor per 3/6, 6/4 i 7/6.

Torneig Sènior Head 
El mes de juliol va estar ple d’activitats al 
Club. També es va fer el primer Torneig Sè-
nior Head de Tennis. Del 6 a l’11 de juliol a 
les tardes es va poder gaudir de bon tennis 
en diferents categories: +40 i + 50 masculí 
i absolut femení. Els guanyadors i guanya-
dores del torneig van ser els següents: ca-
tegoria +40, campió, Toni Suárez i subcam-
pió, Xavier Talarn; categoria +50, campió, 
Pere Espinosa i subcampió, David Pous, i en 
femení,  campiona, Ariadna Vinyolas i sub-
campiona, Anna Vila. L’entrega de trofeus 
es va fer dins la Diada del Club.

Campionat social dobles
de tennis
Durant els mesos de tardor es va disputar el 
campionat social de dobles de tennis en di-
ferents categories: mixta, absolut, masculí 
+50 i juvenil (fins a 16 anys).

Un total de 20 parelles van poder disputar 
un round robin en totes les categories (tots 
contra tots). Al tancament d’aquest anuari, 
encara no s’havien pogut jugar les finals. 
Us informarem dels resultats en el proper 
anuari.

Tennis a les tardes 
Una altra novetat de l’estiu va ser Tennis 
a les tardes, una activitat per a tots els 
amants del tennis independentment de 
l’edat i el nivell. Durant cinc setmanes, una 
dotzena de jugadors van poder gaudir dels 
entrenaments de perfeccionament de ten-
nis en dues franges horàries: de 18.00 a 
19.30 h i de 19.30 a 21.00 h.

COMPETICIÓ - TENNIS COMPETICIÓ - TENNIS
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Nit a la fresca - nocturna de tennis
El dijous 22 de juliol es va estrenar amb èxit total la primera jorna-
da nocturna de tennis, una activitat social i lúdica. 
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Clínic solidari esportistes de Sant Tomàs
El jugador olotí Tommy Robredo, en representació de la seva fun-
dació, va dirigir una sessió de clínic de tennis a esportistes de Sant 
Tomàs en el marc del Torneig Internacional Sub-16 Nacho Juncosa. 
La iniciativa era l’activitat solidària que cada any impulsa Nacho 
Juncosa en plena competició i que enguany amb el trasllat del tor-
neig de Barcelona a Vic va voler portar a terme amb una entitat 
del territori. Els participants van poder gaudir de l’activitat a l’aire 
lliure i tots ells es van endur un obsequi. 

Es van realitzar partits de dobles, masculins, femenins i mixtos, 
amb límit de temps i tothom contra tothom, en un ambient irre-
petible d’esport i amistat en el qual més enllà dels resultats des-
tacava el caràcter social de l’esdeveniment com a punt de trobada 
dels amants del tennis. Un total de 36 jugadors van gaudir del bon 
ambient que s’hi respirava.
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Matinal de tennis i pàdel
El diumenge 28 de novembre es va celebrar una matinal de tennis 
i pàdel molt especial. El tennis es va diferenciar en tres categories: 
masculí i femení (a partir de 16 anys) i juvenil (de 10 a 15 anys) en 
format americanes de dobles, i el pàdel en el mateix format però 

Tarda de tennis i pàdel
Al CT Vic vam iniciar la temporada de setembre amb una jorna-
da ludicoesportiva de tennis i pàdel. Va ser el dia 25 de setembre 
de les 5 de la tarda a les 11 de la nit. Els participants podien ins-
criure’s a una de les dues modalitats i a les diferents categories: 

les inscripcions van ser individuals femení, masculí i juvenil (fins a 
15 anys).

Un total de 80 inscrits de pàdel i 30 de tennis van gaudir d’una 
matinal envoltats d’amics, família i de bons moments, tant a dins 
com a fora de les pistes. Els participants van poder menjar una 
crep de la Creperia MonJoe instal·lada per a l’ocasió.

masculina, femenina i juvenil (a partir de 10 anys). El format era 
d’americanes i es va jugar un mínim de tres partits de 30 minuts 
per participant. La jornada estava oberta tant a socis com a no socis 
i es va donar un entrepà i beguda a tots els participants. 

Un total de 80 jugadors entre tennis i pàdel van poder gaudir d’una 
tarda d’allò més divertida.
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Equip +35

Equip +50 Equip +55

Campionat Catalunya
pares i fills
El passat mes de novembre també es va 
disputar a les instal·lacions del CT Andrés 
Gimeno el Campionat de Catalunya de pa-
res/mares fills/filles de tennis. 

La parella formada per pare i fill Albert i 
Àlex  Bassas es va proclamar campiona de 
la categoria sub-11 després de guanyar els 
tres partits disputats, i la jugadora Mireia 
Roqueta acompanyada del seu pare, Carles 
Roqueta, van quedar finalistes de la cate-
goria sub-12.

Equips de tennis

+30, +35, +40,+45, +50 +55,
Absolut masculí, Comarcal A,
Comarcal B, Comarcal C.

Pàdel

9è Trofeu Mercat del Ram
Intersport Everest
Pendent des de la primavera passada de poder-se jugar a causa 
de la pandèmia, al final es va poder disputar l’11è Trofeu Mercat 
del Ram de Pàdel - Intersport Everest, del 17 al 24 d’octubre, a les 
nostres instal·lacions. Un torneig obert en les categories masculi-
na, femenina, mixta i, com a novetat, juvenil. En aquesta edició hi 
van participar 260 jugadors i jugadores entre totes les categories.
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Pel que fa als resultats, aquests van ser els guanyadors i els fina-
listes: 

Femení A: guanyadores, Anni Pou i Txell Parés i finalistes, Judit 
Mas i Clàudia Serra. En femení B1: guanyadores, Cristina Lleonart 
i Marina Altés i finalistes, Lia Sansalvador i Antònia Pujol. Pel que 
fa al femení B2-C, les guanyadores van ser Mònica Salguero i Laia 
López i les finalistes, Sílvia Casares i Isabel Martínez. En masculí A el 
triomf va ser per a Isaac Tortadès i Víctor Alzamora, que van vèncer 
Ignasi Vila i Pius Quer. En masculí B1, els guanyadors van ser Carlos 
Serans i Pol Icart i els finalistes, David Castells i Dani Bagaria. En 
masculí B2 va guanyar Martí Prat i Ivan Izquierdo, que jugaven con-
tra Sergi Cabanas i Joan Parareda. Pel que fa a la categoria mixta, 
els guanyadors van ser Susi Soler i Damià Riba i els finalistes, Maria 
Bartons i Toni Valls. 

A la nova categoria juvenil els resultats van ser els següents:

Juvenil 2: guanyadors, Aleix Vila i Nil Nogué i finalistes, Max Prat 
i Biel Collell; i al juvenil 1, els jugadors Noah Segura i Gaspar Vila-
regut van guanyar la parella formada per Martina Mesquies i Iker 
Rabinad.

Volem agrair a Intersport Everest i Head la seva magnífica col·la-
boració. 
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Torneig Primavera de Pàdel
Base Esports Estel
Aquest any 2021, després de l’aturada obligatòria per la pandèmia 
l’any 2020, es va poder jugar el Torneig Primavera de Pàdel - Base 
Esports Estel. Va tenir una molt bona acollida i s’hi van apuntar 
35 parelles femenines, 34 masculines i 12 mixtes. Un total de 143 
jugadors van gaudir del pàdel. 

A continuació us fem un recull dels guanyadors i finalistes:
En la categoria mixta van guanyar Pilar Serra i Biel Camacho con-

Torneig de Pàdel
Mercedes-Benz Stern Motor
El dia 10 de juny es van disputar les semifi-
nals i les finals del Torneig Stern Motor de 
Pàdel. 

Un torneig que es va iniciar el dia 1 de juny 
al Club Tennis Vic i simultàniament també 
es va disputar a Sabadell. Les finals que en-
frontaven Vic i Sabadell es van jugar a les 
nostres instal·lacions. 

Els resultats van ser els següents: 

Campions 1a categoria masculina grup A, 
Raúl Molero i Marc Parada, i campions 2a ca-
tegoria, Daniel Pérez i Jordi Martín. Pel que fa 
a la categoria femenina, les guanyadores de 
1a van ser Georgina Morral i Maria Zambudio 
i de 2a, Anna Verdaguer i Esther Farrés.

Des del Club volem fer una referència espe-
cial també a les parelles del Club Tennis Vic 
que van arribar a les semifinals: Xevi Sega-
lés, Dani Famada, Sergi Bach, Miquel Llobet, 
Arnau Tenas, Marc Tenas, Xevi Escolà, Albert 
Roquet, Txell Parés, Dolo Segura, Anni Pou, 
Núria Clapera, Esther Farrés, Anna Verdaguer, 
Anna Guàrdia i Clàudia Farrés.

tra Kati Terradellas i Quim Riera. A la categoria femení B2, Estel 
Camps i Marta Gabaldà van guanyar Rosa Cendra i Bet Pladevall, 
mentre que al femení B1, Kati Terradellas i Ester Farrés van quedar 
campiones davant Anna Comella i Anna Vila. Les guanyadores de 
la categoria femení A van ser Anni Pou i Núria Clapera i les fina-
listes, Xell Parés i Dolo Segura. Els guanyadors masculí B2 van ser 
Sandro Escolà i Roger Puig i els finalistes, Albert Salvans i Jordi Rie-
ra, i al masculí  B1, Sergi Masó i Adrià Portell van guanyar Francesc 
Font i Esteve Salamero. En masculí A, els guanyadors van ser Xevi 
Segalés i Roger Cortinas i els finalistes, Gil Vilaregut i Martí Parés. 
Volem donar les gràcies a Esports Estel per la seva col·laboració.

STERN MOTOR

Concessionari Mercedes-Benz

Ctra. N-152a, Km. 71,200. GURB. Tel.: 93 881 44 33. www.mercedes-benz-sternmotor.es

NOU EQS 
100% ELÈCTRIC.

Amb fins a 824 km1 d’autonomia elèctrica en ciutat.

EQS: consum elèctric en kWh/100 km (cicle mixt): 16,7 – 2,4; 
emissions de CO2 en g/km (cicle mixt): 0.

1L’autonomia en ciutat és de fins a 824 km en mode elèctric segons WLTP.
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Campionat Social de pàdel
Del 29 d’abril al 2 de maig es va disputar el Social de pàdel, una 
activitat oberta als socis del Club. Hi havia les categories A, B1 i B2 
en masculí i femení mentre que en mixtos, B1 i B2. El quadre de 
competició era eliminatori, sense consolació, i els horaris s’esta-
blien des de l’organització, acceptant les peticions. Els inscrits en 
el Social de pàdel tenien accés preferencial en les inscripcions del 
Torneig de Pàdel Mercedes-Benz Tours, que es va disputar unes set-
manes després al CT Vic.

Us fem un recull de tots els guanyadors i finalistes: 

Masculí A: guanyadors, Ignasi Vila i Marc Canals i finalistes, Pius 
Quer i Ferran Roca. Masculí B1: guanyadors, Gerard Solà i Sergi 
Agrassot i finalistes, Pep Puigdesens i Juli Garrote. Masculí B2: 
guanyadors, Adrià Portell i Sergi Masó i finalistes, Alfons Romero 
i Pedro Rodríguez. Femení A: guanyadores, Txell Parés i Dolors 
Segura i finalistes, Núria Clapera i Anni Pou. Femení B1: guanya-
dores, Mariona Gómez i Clàudia Raniu i finalistes, Anna Jiménez i 
Pilar Serra. Femení B2: guanyadores, Laia Grifell i Sandra Domin-
go i finalistes, Núria Coll i Anna Reixach. Mixt B1: guanyadors, 
Geno i Miquel Vilardell i finalistes, Ester Ferrés i Quim Campdela-
creu. Mixt B2: guanyadors, Ramon Serra i Clàudia Serra i finalis-
tes, Marta López i Miquel Cara. Volem agrair la col·laboració de 
Casa Riera Ordeix pels obsequis als guanyadors i els finalistes.
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Torneig juvenil de pàdel Isern 
Davant l’augment d’aficionats joves en el món del pàdel, el Club 
Tennis Vic amb la col·laboració d’Isern vam organitzar un torneig 
juvenil de pàdel adreçat a nois i noies d’entre 11 i 16 anys. Es va 
disputar durant tres dies: el divendres 18 de juny a la tarda, i el 
dissabte i diumenge 19 i 20 durant tot el dia a les nostres instal·la-
cions. Es van adaptar les tres categories segons els nivells: aleví, 
infantil i cadet tant femení com masculí i estava obert a socis i no 
socis. El format del torneig, on es van inscriure més de 100 nens, 
va ser de lligueta amb fase final i també final de consolació. Un 
dels al·licients principals entre tots els participants va ser el sorteig 
d’una PlayStation 5.

En categoria aleví B els guanyadors van ser Jan Casellas i Pau Guix 
i els finalistes, Jana Sala i Arola Blancafort; en aleví A van guanyar 
Biel Collell i Max Prat i els finalistes van ser Aleix Vila i Nil Noguer. 
En infantil B es van imposar Gil Soler i Pol Collell mentre que Jan 
Rebés i Oriol Codina en van ser els finalistes. Els guanyadors en in-
fantil A van ser Guillem Comellas i Iker Rabinad i els finalistes, Aleix 
Arisa i Miquel Vico. En infantil femení es van imposar Estel Camps 
i Mariona Gómez i les finalistes van ser Carla Pozo i Júlia Señé. En 
cadet, els guanyadors van ser Sandro Escolà i Àlex Roquer mentre 
que els finalistes van ser Max Martí i Pau Santanach.

El guanyador de la PlayStation 5 sortejada entre tots els partici-
pants va ser Cesc Lozano. Des del Club Tennis Vic volem agrair la 
col·laboració a les dues empreses col·laboradores Isern i Recanvis 
Montseny i alhora desitgem poder consolidar aquest torneig juve-
nil i incloure’l al calendari d’activitats anuals del Club.

Circuit Pàdel Hyundai Senco Motor 
El dia 2 d’octubre es va disputar el torneig Hyundai de pàdel en 
format americana amb fase final. Hi van participar un total de 
42 parelles de jugadors en diferents categories: masculí i femení 
avançat, mixt avançat i mixt mitjà. 

Els guanyadors de cada categoria tenien accés a la fase final del 
Circuit Hyundai al Real Club Polo de Barcelona. A la categoria mixt 
avançat els campions van ser la parella formada per Marc Canals 
i Berta Vilalta, que van guanyar Judit Mas i Gerard Solà. En mixt 
mitjà, els campions van ser David Roura i Cristina Riubrogent i 
els finalistes, Mariona Gómez i Marc Campdelacreu. La parella de 
guanyadors en masculí avançat van ser Àlex Mas i Sergi Mayenco 
i els finalistes, Quim Riera i Sergi Agrassot, mentre que en masculí 
mitjà van guanyar Marc Estrada i Biel Camacho, que s’enfrontaven 
a Arnau Sadurní i Armand Baucells. En femení el quadre avançat 
va ser per a Marta Vilalta i Míriam Rosell, que es van enfrontar 
a Marta Vilaplana i Andrea Cajamarca, i en mitjà, Susi Sánchez i 
Irene Paredes van quedar campiones davant Marta Vallmitjana i 
Laia Serra.
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Campionat de Catalunya 
per equips de tercera 
categoria  
L’equip masculí de pàdel del Club Tennis 
Vic va quedar subcampió al Campionat de 
Catalunya de tercera categoria. Es van des-
fer del Pàdel Osona, el CPI Indoor i el CT 
Torelló i la final es va perdre per un ajustat 
3-2 contra la Penya Arlequinada, club orga-
nitzador. Aquest va ser el millor resultat fins 
ara del nostre equip a Catalunya i aquests 
bons resultats van permetre a l’equip as-
cendir a segona categoria la propera tem-
porada.

L’equip estava format per Ignasi Vila, Ser-
gi Roca, Isaac Tortadès, Ferran Roca, Adrià 
Costa, Carlos Gilabert, Jacint Torrents, Ig-
nasi Quer, Albert Guix, Xevi Segalés, Gerard 
Solà, Pius Quer i Sergi Bach.

Campionat de Catalunya de menors   
El Club Tennis Vic va presentar dos equips, un femení i un masculí, al Campionat de Cata-
lunya de menors disputat al Pàdel Nou de l’Hospitalet de l’Infant. 20 alumnes de l’Escola 
de Pàdel (alevins, infantils i cadets) acompanyats pels entrenadors Maite Vila i Carlos 
Gilabert van competir i desplegar un bon nivell en els partits disputats. L’equip femení va 
guanyar el RC Polo a quarts de final i va ser eliminat pel NPadel Indoor Castellar. L’equip 
masculí, tot i un resultat molt ajustat, va perdre 3-2 contra el CT Andrés Gimeno i va pas-
sar a disputar la fase de consolació. Aquesta sortida de cap de setmana va servir per fer 
cohesió de grup i gaudir del seu esport preferit amb amics.  

L’equip femení estava format per Anna Freixanet, Helga Pericas, Martina Collell, Laia Pas-
tor, Martina Mesquies, Mireia Bach, Mariona Wallis, Mariona Gómez i Estel Camps. L’equip 
masculí el formaven Josep Molas, Pol Collell, Biel Collell, Noah Segura, Genís Molas, Gas-
par Vilaregut, Marc Campdelacreu, Biel Camacho, Marc Martorell i Roger Puig.
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Trofeu El 9 Nou, Nits a la Fresca, 
Americanes de pàdel 
Després de l’èxit de la temporada anterior, des del Club vam oferir 
dues sessions del Trofeu El 9 Nou - Nits a la Fresca del CT Vic, 
dijous 8 i 22 de juliol al vespre. Tant en masculí com en femení i 
en diferents nivells, els més de 130 jugadors van jugar un mínim 
de tres partits per jornada. El Trofeu El 9 Nou - Nits a la Fresca 
del CT Vic és un esdeveniment en el qual jugadors i jugadores de 
pàdel conviuen creant un increïble ambient esportiu. Volem agrair 
també la col·laboració de Fussimanya, que va oferir un petit lot als 
guanyadors.

Teen Padel League 
Amb l’objectiu de potenciar el pàdel els joves d’entre 16 i 25 anys, 
el CT Vic va crear la Teen Padel League, “un torneig pensat perquè 
aquest col·lectiu de joves tingui una lliga amb preus econòmics 
per competir i alhora fer relacions socials tot fent esport a l’aire 
lliure”, explicava Maite Vila, responsable de la secció de pàdel del 
CT Vic. Es tractava d’un torneig juvenil per parelles i es va fer amb 
el sistema de lligueta més play-off final. Hi havia diferents nivells: 
a la categoria masculina, l’alt, el mitjà i l’inicial i a la femenina, el 
mitjà i l’inicial.

S‘hi van apuntar un total de 164 jugadors dividits en 70 parelles en 
masculí i 12 parelles en femení.

Els guanyadors de cada categoria van ser: categoria masculina-alt: 
guanyadors, Àlex Mas i Sergi Mayenco; finalistes, Marc Brussosa i 
Llàtzer Barniol. Categoria masculina-mitjana: guanyadors, Gerard 
Vilarrasa i Xevi Caro i finalistes, Albert Urgell i Xavier Collell. Ca-
tegoria masculina-iniciació: guanyadors, Roger Vall i Joan Galey i 
finalistes, Martí Prat i Pere Casullera. Categoria femenina-mitjana: 
guanyadores, Mireia Barfull i Carlota Arboix i finalistes, Ingrid Mar-
tínez i Xènia Vilardell.
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COMPETICIÓ - PÀDEL

Jornades de partits organitzats    
El Club Tennis Vic va organitzar al llarg de l’any dues jornades lú-
diques de pàdel amb l’objectiu de potenciar aquest esport i gau-
dir del pàdel amb persones d’igual o similar nivell. Es feien partits 
organitzats durant dues hores seguides, en format americana. Es 
feien torns per categories; femení B, masculí B i C, femení A i B+ i 
masculí A i B+. Les jornades estaven obertes als socis i als no socis 
del CT Vic i les inscripcions, que havien de ser individuals, tenien les 
places limitades a 16 per categoria. Es van organitzar als mesos de 
febrer i abril i el bon ambient en va ser el protagonista.

Classes temàtiques de pàdel  
Per segon any consecutiu, els dilluns 12, 19 i 26 de juliol es va po-
der gaudir de classes temàtiques per poder perfeccionar el pàdel 
amb els nostres entrenadors especialitzats.

Es podia triar entre dobles parets/baixades, safates/esmaixades 
o volees/defensa, depenent de l’horari que es triava. Hi va haver 
molt bona resposta per part dels socis, que van omplir totes les 
hores proposades.

Classes partits   
Al llarg de quatre dimarts del mes de juliol, vam oferir classes par-
tit d’una hora i mitja de pàdel dividides en dos torns: de 18.30 a 
20 h i de 20 a 21.30 h. Els socis interessats van omplir el 100% de 
les places que oferíem. 

Intensiu de pàdel   
Adreçat a nois i noies de 13 a 16 anys, tots els matins del mes de 
juliol es va poder gaudir d’entrenaments intensius de pàdel amb 
els nostres experts entrenadors. Gràcies a la gran demanda i l’èxit 
de l’estiu, durant les vacances de Nadal es va ampliar l’oferta als 
nens/es a partir de 8 anys. L’activitat tenia una durada de dues 
hores, dividides entre una hora i mitja a pista i 30 minuts de pre-
paració física.

COMPETICIÓ - PÀDEL

Jornada familiar de pàdel    
El diumenge 9 de maig es va poder gaudir d’un matí diferent ja que 
es va celebrar la jornada familiar de pàdel. Les inscripcions estaven 
obertes tant a socis com a no socis i hi va haver esmorzar per a tots 
els participants. Més de 80 jugadors i jugadores van poder gaudir 
d’un fantàstic matí de pàdel. A la categoria juvenil els guanyadors 
van ser Iker Rabinad i Ferran Roca, que es van enfrontar a Guillem 
Comellas i Elisabeth Vila d’Abadal. En la categoria infantil, Oriol 
Codina i Jacint Codina van guanyar Joaquim Segalés i Biel Segalés, 
i a la categoria absolut es van proclamar campions la parella for-
mada per Max Martí i Jan Gómez després de jugar contra Júlia 
Canadell i Albert Canadell.

Volem agrair la col·laboració a Granja Armengol, que va regalar un 
lot de productes als guanyadors i els finalistes. 

Pàdel Jump - Copa Davis   
Igual que la temporada anterior, tots els dimecres de juliol es van 
disputar les tardes nits de pàdel Jump - Copa Davis. Es va oferir 
en diferents categories, tant en masculí com en femení, i concre-
tament l’últim dimecres de mes es va fer una jornada de menors 
d’entre 8 i 18 anys.

Va ser una altra de les propostes d’estiu que va ser un èxit rotund i 
els participants van gaudir del seu esport preferit a la fresca.

Campionat de Catalunya Universitari
Un any més, el dia 13 de maig es va disputar el Campionat de 
Catalunya Universitari de pàdel, que organitza el Servei d’Esports 
de la UVic-UCC dins les disciplines individuals dels Campionats 
de Catalunya (CUU), amb la presència de les millors parelles 
masculines i femenines de les universitats catalanes, seleccionades 
per ser representants de cada universitat.

Equips de pàdel

Masculí A, Masculí B, Masculí C, 
Femení A, Femení B, Femení C i  
Femení D, +45 A i +45 B.

Equip comarcal Femení C
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Altres activitats esportives

Cursets de natació
Com a extraescolars, es van oferir cursets de natació per a nens. 
Dividit en franges d’edat (de 3 a 5 anys, de 6 a 12 anys, més de 12 
anys i adults) i sempre amb la supervisió de personal qualificat.

Bebès amfibis
Per quart any consecutiu i cada vegada amb més demanda, es 
van ampliar els cursets per a nadons a partir de quatre mesos. Es 
va oferir dues línies d’edat: de 4 a 18 mesos i de 18 a 36 mesos. Els 
més petits van fer el curset al jacuzzi i els més grans combinaven 
jacuzzi amb piscina gran, sempre acompanyats per un adult, que 
havia d’entrar també a l’aigua per fer els exercicis.

Activitats dirigides
L’oferta de les instal·lacions es completa amb un variat programa 
d’activitats aquàtiques i esportives de salut i de lleure com ara 
aquagim, aqua-aeròbic, aqua-sport i classes particulars. Totes les 
propostes van ser acollides per un gran nombre d’alumnes i sem-
pre sota la supervisió de la nostra coordinadora, Núria Serra.

La piscina

Cursets a escoles
Al llarg de la temporada, diverses escoles de Vic i Gurb van utilitzar 
les nostres instal·lacions per fer els cursets de natació programats 
dins el seu horari lectiu. Van poder gaudir-ho nens des de P4 fins 
a 1r d’ESO. 

Piscina coberta
La nostra piscina interior amb cinc carrils la complementa un ja-
cuzzi de 30 metres quadrats amb sortidors d’aigua, una sauna i 
un bany de vapor. Durant tota la temporada, per controlar l’afo-
rament es va instaurar la reserva prèvia des de la nostra aplicació. 

Piscina exterior
La piscina exterior és un atractiu afegit a les nostres instal·lacions. 
Durant els tres mesos d’estiu, l’espai envoltat d’arbres i ombra dins 
un entorn privilegiat fa les delícies dels socis usuaris. Disposem 
d’una piscina d’adults i una per a nens, zona enjardinada, gandu-
les, zona de jocs i pista de futbol platja.

ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES - LA PISCINA  / EL GIMNÀS

El gimnàs del Club Tennis Vic està obert tot l’any de dilluns a divendres de 6.30 h a 21.30 
h i dissabte i diumenge de 10 h a 13 h.

Disposa d’una sala de fitnes i una sala d’activitats dirigides i s’adapta a cada circumstàn-
cia. Amb la pandèmia ha adaptat espais sempre amb ventilació suficient per la seva privi-
legiada ubicació i complint amb totes les mesures higièniques i de prevenció establertes 
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, Ioga-Pilates, i 30’ ABS Work i també 
ofereixen entrenaments personals i rehabilitacions amb pauta mèdica.

Telèfon de contacte: 93 889 53 60

El gimnàs
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Activitats socials

Notícies socials

El passat mes d’octubre al Club Tennis Vic ens vam vestir de festa 
amb la Diada del Club, la festa per a tots els socis, una diada 
plena d’activitats per a tots els infants i que va comptar amb la 
presentació dels equips de tennis i pàdel de l’escola del Club per a la 
temporada 2021/2022. Es va aprofitar la diada per fer el lliurament 
de premis dels campionats socials que les diverses colles del Club 
van organitzar i jugar al Club la temporada anterior. També es va 
fer un reconeixement als 50 anys de la Penya Nolatokem i durant 

tot el matí els alumnes van poder realitzar diverses activitats tant de 
tennis com de pàdel que van organitzar els entrenadors del CT Vic.

La Diada del Club va comptar amb la presència de mig miler de 
socis i sòcies de l’entitat, que van poder gaudir d’una gran Diada 
tant esportiva com social amb esmorzar per a tothom, rocòdrom, 
inflables, i alhora va servir per donar oficialment per inaugurada la 
nova temporada.

La Diada del Club
Festa inauguració colles i penyes i presentació escola
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ACTIVITATS SOCIALS - NOTÍCIES SOCIALS

Visita del patge reial
El passat 4 de gener, el patge reial va visitar les instal·lacions del 
Club Tennis Vic i va poder recollir totes les cartes que els nens i 
nenes del Club li van fer arribar a través de la bústia que s’havia 
instal·lat a la recepció perquè les pogués entregar a Ses Majestats 
els Reis d’Orient. Enguany la visita del patge reial es va fer amb to-
tes les mesures de seguretat, a causa de la Covid-19. Els infants van 
poder veure i saludar, des d’una certa distància, el patge i aquest 
els va dirigir unes paraules i també els va saludar. Finalment, es va 
emportar les cartes per lliurar-les a Melcior, Gaspar i Baltasar.

Castanyada
El dia 28 d’octubre, en un ambient festiu, els alumnes de l’Escola 
de Tennis i Pàdel van poder gaudir de la tan esperada castanyada. 
Vora el foc, van menjar castanyes i van fer caliu tot fent tertúlia 
entre grups.

Caminada Social
El dia 14 de novembre una cinquantena de socis i amics del Club Tennis 
Vic van poder gaudir de la  caminada esportiva cultural al millor mira-
dor de Sau, el Roc del Migdia. A les vuit en punt del matí es van trobar 
al Club per esmorzar coca amb xocolata i seguidament es van dirigir al 
lloc de trobada per iniciar la caminada, apta per a tothom, amb una 
ruta de set quilòmetres aproximadament. Un any més, es va comptar 
amb el guiatge de Toni Anguera i Xevi Roviró.

ACTIVITATS SOCIALS - NOTÍCIES SOCIALS

La Marató de TV3
La Marató de TV3 d’aquest any va estar dedicada a la salut men-
tal. Des del Club hi vam aportar el nostre granet de sorra amb 
una llumineta especial, un arbre de Nadal de gomets. Es podia 
comprar cada gomet a 3 euros i enganxar-lo al nostre arbre. Cada 
un d’ells dibuixava un camí cap al màxim de recaptació possible. 

1.500€

900€

1.200€

600€

300€

Concert de Nadal
Com cada any no hi podia faltar el tan esperat Concert de Nadal. El 
diumenge 19 de desembre la cantant Àuria Franch, acompanyada 
del guitarrista Borja Olalla, va fer diferents versions de cançons se-
leccionades per a l’ocasió amb la seva veu dolça i càlida. El públic 
assistent va gaudir d’allò més amb la seva música.

Amb cada aportació omplies una butlleta per al sorteig final d’una 
urna plena de material esportiu i vals regal. A banda de la llumi-
neta, també es va fer una sessió d’artteràpia amb la col·laboració 
d’Osonament, amb un tastet dels avantatges que té l’art dins la 
salut mental. 
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ACTIVITATS SOCIALS - SERVEIS AL CLUB

El Restaurant del CT Vic
En un ambient acollidor i renovat, al Restaurant Idoni de Vic podràs gaudir d’un àpat 
elaborat amb productes d’alta qualitat en la seva màxima expressió. Fem cuina de mer-
cat amb tocs innovadors, tot elaborat amb els productes més frescos i les tècniques més 
adients per a cada plat, i disposem de sales amb diferents capacitats per a àpats per a 
casaments, comunions, sopars d’empresa, negocis, etc. Oferim servei de take away (plats 
per emportar) i servei delivery (repartiment a domicili) amb l’app clickacasa.

Telèfon 93 883 27 01.

El Bar del CT Vic
El Bar del Tennis és un espai acollidor, situat en un emplaçament privilegiat. Des de la 
terrassa es pot gaudir d’unes vistes espectaculars a la Creu de Gurb. 

També s’hi pot anar a treballar una estoneta amb el portàtil, sapigueu que disposa de 
wifi. L’horari inicial d’obertura és a les 8 del matí. Tenim servei d’esmorzars, dinars “Bo, sa 
i ràpid” a un preu molt raonable i sopar (per encàrrec). El dinar està format per un bufet 
d’amanides i un plat del dia, casolà i equilibrat.

Telèfon 93 885 45 90.

El nostre quiropràctic
Alfons Molina, especialitzat en massatge terapèutic, problemes musculars de tendons i 
lligaments, lumbars i ciàtics i massatge esportiu, es troba a la segona planta del Club.

La tècnica craniosacral es basa en el concepte osteopàtic del Dr. Sutherland. És una tècnica 
molt suau que treballa amb moviments mínims en el cos per ajudar l’organisme a recupe-
rar el seu equilibri essent beneficiós tant pels processos del cos com de la ment. Al ser una 
tècnica poc invasiva es pot aplicar a totes les edats.

Alfons Molina Sánchez
Facilitador Craniosacral Biodinàmic
Telèfon 689 49 11 24.

La nostra nutricionista
Al segon pis del Club Tennis Vic també hi trobem Berta Vilalta, biòloga i nutricionista 
esportiva, sempre lligada al món de l’esport i sobretot del tennis. Ens ajuda a conscien-
ciar-nos que uns bons hàbits alimentaris són la clau per a la vida, la salut i el rendiment 
esportiu d’una persona.

Una bona base alimentària, on es limiten els sucres refinats i els aliments processats i es 
consumeixen cereals, fruites, verdures i carns de qualitat, proporciona a les cèl·lules els 
nutrients adequats, que mantindran el cos i totes les seves funcions en perfecte estat.

Nutricionista esportiva · Núm. col·legiada 22020-C
Visites concertades al telèfon 686 31 26 53.

Serveis al Club

Habitatge
Rehabilitació
Equipaments
Industrial i comercial
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Colla Matinera 
La temporada 2020-2021 va començar amb bon peu i respectant 
els mateixos grups que l’anterior,  suspesa per la pandèmia i sense 
cost en la inscripció. 

Així doncs, el total de jugadores va ser de 50, distribuïdes en tres 
grups d’individuals i dos grups de dobles.

Com que durant la temporada encara es van patir algunes restric-
cions, la junta va considerar convenient allargar-la un mes més i 
facilitar que tothom pogués acabar tots els partits.

El dia 3 d’octubre es va celebrar la diada del Club, en què dins del 
programa d’activitats les penyes van fer el lliurament de premis i 
la Colla Matinera vam aprofitar per comunicar les noves membres 
de la junta: Núria Quer i Concepció Leiva, que substitueixen Roser 
Palou i Carme Camps. 

Moltes gràcies a totes.

La junta

Seccions del Club

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB
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Resultat per grups 

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

Penya Nolatokem 
La temporada 2020-2021 va ser una de les més inusuals de la his-
tòria de la penya per les complicacions sofertes per la Covid-19. 
Les restriccions de mobilitat i els llargs períodes de confinament 
obligatori per frenar la pandèmia van fer perillar la competició. Tot 
i així, vam poder completar la nostra lliga i la copa gràcies al gran 
compromís dels nostres jugadors. Esperem que tot es normalitzi i 
la propera sigui una temporada amb noves idees i ganes de gaudir 
de l’esport que ens agrada practicar. Salut i tennis!

Us ho agraïm profundament. La junta

GRUP ELIT PUNTS

CROSAS, ROSER

ESQUERRÀ, M.TERESA

CASTRO, ROSA MARIA

MARTIN, ANA

CASTANY, CARME

INARAJA, MERITXELL

DALMAU, ANNA MARIA

SERRABASA, MERCÈ

BASSAS, M.CARME

PUJOL, ELISA

VILASECA, CARME

RAURELL, IMMA

IBORRA, ANNA

ORDEIG, LAURA

REIG, JUDIT

SOTORRA, MONTSERRAT

47

42

32

32

31

30

23

19

18

16

15

13

11

3

0

0

GRUP TOP ELIT PUNTS

VIÑOLAS, ARIADNA

LOPEZ, LAIA

VILA, ANNA

BAKARI, SAMI

ALCAIDE, MATI

CAMPS, CARME

VENTURA, EVA

PARÉS, MÓNICA

20

13

10

7

5

4

4

0

DOBLES - GRUP A PUNTS

VILA/BAKARI

CASADEMUNT/ESQUERRÀ

CAMPS/SERRALLONGA

CASTANY/LEIVA

VENTURA/BURGAYA

CASTRO/PALOU

VILASECA/DURAN

CAÑADA/SÁNCHEZ

20

17

10

10

8

5

4

0

DOBLES - GRUP B PUNTS

ESTRADA/RAURELL

QUER/BAQUÉ

VERNIS/INARAJA

PUJOL/SAYÓS

BONAY/SALVADOR

GÓMEZ/DALMAU

10

10

7

6

5

4

GRUP TOP MÀSTER PUNTS

SAYÓS, CARME

BAQUÉ, MONTSERRAT

LEIVA, CONCEPCIÓ

QUER, NÚRIA

SERRA, SILVIA

SERRALLONGA, M.TERESA

VERNIS, M.CARME

ESTRADA, PAQUITA

ROVIRA, ANNA

DURAN, M.TERESA

SALVADOR, ANNA MARI

COLOMER, ANA

BONAY, M.ROSA

GÓMEZ, DOLORS

CARRETER, MARTA

40

37

33

33

29

28

26

25

21

21

20

17

11

0

0

PRIMERA

SUAREZ

MOLINA

MASÓ

SARRIÓ

XICOY

CASELLAS

SAGUÉS

CARCELLER

VILA

ESPINOSA

LATIL

BAUCELLS

LLOANSÍ

VILARDELL

CAMPS

ESPINOSA

GUÁRDIA

ROMA

TALARN

COSTA

SERRA

FUSTÉ

RIERA

ESCABIA

ROQUETA

SERRA

SALVANS

TONI

CARLOS

ALBERT

JORDI

JOAN

JOSEP

LLUIS

CARLES

JORDI

PERE

DEREK

RAMON

JORDI

MIQUEL

JOSEP

XEVI

JOSEP

DANIEL

XEVI

JORDI

JORDI

MATEU

MARC

FRANCESC

CARLES

ADRIÀ

ADRIÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

POSS     COGNOM                 NOM                    PUNTS

93

73

71

66

59

58

50

49

48

46

45

43

42

41

39

39

38

34

33

30

29

28

26

20

14

0

0

TERCERA

GALOBARDES

SOLÀ

VIVET

SAGRERA

SOLÀ

BERNAT

CLAPAROLS

FERRER

GONZALEZ

SALA

BAULENAS

NAVARRO

PRAT

BACH

GUIX

EDUARD

ENRIC

JOSEP

ORIOL

JOSEP

JOAQUIM

XAVIER

J.MARIA

GERARD

ANDREU

RAMON

IGNASI

PAU

TOMÀS

ALBERT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

POSS     COGNOM                 NOM                    PUNTS

36

34

30

17

7

6

6

6

5

5

3

2

1

1

0

DOBLES

X.ESPINOSA

J.M TORANZO

F.ESCABIA

T.VALLBONA

P.ESPINOSA

S.LOPEZ

M.PAGÉS

J.SORS

C.ROQUETA

J.MOLIST

D.ALSINA

M.ESCABIA

F.PUJOL

J.RIUS

I.NAVARRO

M.MAS

J.ANTENTAS

M.ESPINOSA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POSS     NOMS                                                    PUNTS

8

5

2

0

0

0

0

0

0

LA COPA DE LA PENYA NOLATOKEM

FINAL

SAGUÉS, LLUÍS

XICOY, JOAN

CAMPIÓ

XICOY, JOAN

PRIMERA DIVISIÓ

FINAL

BLANCAFORT, GUILLEM

YLLA, ALBERT

CAMPIÓ

BLANCAFORT, GUILLEM

SEGONA DIVISIÓ GRUP A

FINAL

SALVANS, PERE

RIERA, TONI

CAMPIÓ

SALVANS, PERE

SEGONA DIVISIÓ GRUP B

FINAL

SAGRERA, ORIOL

SOLÀ, ENRIC

CAMPIÓ

SAGRERA, ORIOL

TERCERA DIVISIÓ

SEGONA A

ESTRUCH

BLANCAFORT

TATJER

ESQUÍS

ROSÉS

VALLBONA

YLLA

ESPINOSA

FONTSERÉ

FERRER

LLOMBART

AGUILAR

CANAL

PARÉS

BOFILL

CASAS

MELENCHON

TORANZO

MOLIST

RIUS

ANTONI

GUILLEM

ERNEST

JOSEP

FERRAN

TONI

ALBERT

MARTÍ

JOAN

XEVI

J,ANTONI

JOAN

ALBERT

ÀNGEL

ERNEST

JOSEP

EDUARD

J.MANEL
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Tocades pel Pàdel
La temporada 2020-2021, encara sota els efectes de la pandèmia 
de la Covid-19, es va poder jugar gràcies que les mesures no van 
ser tan restrictives com la temporada anterior. Es va iniciar la 
competició amb un total de 96 jugadores dividides en cinc grups. 
Tot i ser una època bastant difícil, es van jugar gairebé tots els 
partits, però no es van poder fer les finals ni el sopar de cloenda 
que tant ens agrada.

La junta la formem Sílvia Casares, Susi Sánchez, Margarida Ventura 
i Jacki Dinarés.

Volem donar les gràcies a totes les participants pel vostre esforç 
en una temporada amb tantes dificultats i animar-vos a continuar 
jugant i gaudint del pàdel. Esperem que la propera temporada 
sigui millor que l’anterior, sempre que ens deixi la pandèmia.

Junta Tocades

Padelmaníacs
La passada temporada, tot i que encara hi havia mesures per la 
pandèmia, es va poder iniciar amb un total de 40 parelles dividi-
des en tres grups segons nivells. Va ser una temporada complica-
da, amb moments en què semblava que hauríem de tornar a fina-
litzar-la abans d’hora. Tot i així, la vam poder donar per acabada 
amb un percentatge de partits disputats força elevat tot i que no 
vam poder gaudir ni de les finals ni del sopar de cloenda.

La junta està formada per Ferran Grifoll, Josep Orriols i Xevi Solé.

Volem agrair als participants l’esforç que heu fet tot i les dificultats 
i animar-vos a seguir donant-ho tot a les pistes i que la nova tem-
porada, si ens deixa la pandèmia, hi hagi més i millor pàdel.

Junta Padelmaníacs

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

GRUP B

S.ROVIRA/J.ARUMÍ

LL.VILASECA/R.ROVIRA

1

2

POSS         PARELLA

GRUP C

J.MAS/M.PAGÉS

D.CAMPÀS/A.COLLELL

1

2

POSS         PARELLA

GRUP A

J.ORRIOLS/X.SOLÉ

J.ADARVE/J.ROQUET

1

2

POSS         PARELLA

GRUP MÀSTER

G.CANADELL/A.CANADELL

E.SANUY/C.VILÀ

1

2

POSS         PARELLA

GRUP A1

E.FARRÉS/A.JIMENEZ

C.GRIFOLL/J.CANADELL

1

2

POSS         PARELLA

GRUP A3

A.REIXACH/S.LOSADA

M.CALVO/R.VILA

1

2

POSS         PARELLA

GRUP B

L.GRIFELL/S.DOMINGO

L.CANALS/E.CANALS

1

2

POSS         PARELLA

GRUP A2

S.FURRIOLS/E.BOFIAS

I.MARTINEZ/S.CASARES

1

2

POSS         PARELLA

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

Penya dels 65:
Tennis i amistat
La pandèmia no va ser un obstacle 
perquè els participants de la Penya dels 
65 poguessin continuar practicant el 
tennis, excepte els mesos inicials, seguint 
les normes de seguretat vigents en cada 
moment.

Durant aquest temps no es van poder 
celebrar les trobades que regularment es 
fan un cop per trimestre al voltant d’una 
taula i d’un bon dinar. S’espera que al 
més aviat possible es puguin reprendre 
aquestes trobades i gaudir d’un dia de 
relax, fora de la competició.

“Malauradament, hem de lamentar les 
pèrdues de Pitu Vidal, Cristòfol Vives i Pere 
Coma, impulsors de la penya i organitzadors 
principals de les trobades i activitats, així 
com la d’Antonio Sánchez, col·laborador 
habitual. Des d’aquí, un emocionat record 
per a tots ells”, ens comenta Ramon Arumí, 
actual responsable de la Penya dels 65 
juntament amb Jaume Cantal i Pere Coma.

Penya Ja Podeu Sacar 
Com a referent de la Penya Ja Podeu Sacar, 
Manel Clapera ens informa que actualment 
està formada per 30 jugadors, 18 titulars i 
12 suplents. Els diumenges al matí juguen 
a dobles mitjançant un calendari de joc 
degudament establert.

El primer calendari de joc de què es disposa 
és de la primavera de l’any 2013, que 
estava formada per 16 titulars i 6 suplents.

El diumenge dia 5 de desembre va finalitzar 
la temporada 2021. En el decurs de l’any 
van participar en quatre calendaris de joc, 
del 10 de gener al 21 de febrer, del 28 de 
febrer al 18 d’abril, del 25 d’abril al 30 de 
juny i del 12 d’octubre al 5 de desembre, 
amb els mesos d’estiu amb parada per 
vacances.

La Penya no participa en cap competició, 
juguen per fer esport, fer salut i passar-ho 
bé gaudint de l’entorn que ens dona el 
nostre Club.

Esperem i desitgem que aquest any 2022 
ens puguem oblidar d’una vegada de la 
pandèmia i ens permeti gaudir de nou 
d’aquest meravellós joc del tennis, jugant 
en espais oberts com fem habitualment.

Aprofito aquest espai que ens dona l’anuari 
per agrair a tots els components de la colla 
la seva grata participació i col·laboració 
dins i fora de les pistes de tennis, que ens 
permet poder gaudir de la seva companyia 
i amistat.

Manel Clapera
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Veteranes
Les jugadores veteranes, amb més de 30 
anys participant a la lliga Inter-Clubs Da-
mes Club Egara, van jugar a segona cate-
goria i van quedar en vuitena posició, tot 
i que no es va poder jugar ni la tercera 
part dels partits. L’equip estava format per 
les següents jugadores: Lupe Cañada, Eva 
Ventura, M. Rosa Bonay, Dolors Vilageliu, 
Mercè Serrabasa, Susana Sánchez, Mercè 
Casademunt, Sami Bakari, Concepció Mo-
list, Ariadna Viñolas, Mati Alcaide, Anna 
Vila, Laia López, Rosa M. Castro i Teresa 
Esquerrà.

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

Fem Més Club
L’any 2020 per la pandèmia va ser total-
ment impossible poder jugar els partits de 
tennis entre clubs per la prohibició de des-
plaçar-se a altres localitats. Es van poder 
fer dues trobades, una amb el Tennis Plat-
ja d’Aro i l’altra amb el Tennis Olot. “Hem 
de remarcar que en cada visita al nostre 
Club els visitants queden meravellats de 
les nostres instal·lacions i més ara amb les 
obres als vestidors, que donen una nova 
imatge moderna i funcional amb música 
inclosa que abans no tenia”. “També vull 
agrair a la gerència del Club  les facilitats 
donades per dur a terme aquests esdeve-
niments que realcen a l’exterior el nostre 
Club Tennis Vic”, destaca Manel Clapera. 
Com sempre, després de cada partit, cap a 
fer un bon dinar de germanor. Els resultats 
sempre passen a segon terme.

Escacs
Amb 42 anys d’història, la secció d’escacs 
és una de les més veteranes del Club. Amb 
Josep Gutiérrez encapçalant la junta, any 
rere any disputen diversos campionats i 
trobades per gaudir del seu esport preferit 
i de passada mantenir la ment entrenada.

ACTIVITATS SOCIALS - SECCIONS DEL CLUB

Rummikub
Una altra de les colles que no va poder ini-
ciar la temporada 2020-2021 va ser la del 
Rummikub. Després de quatre anys conse-
cutius, i passada la parada obligatòria, la 
nova temporada 2021-2022 es va engegar 
amb més força i ganes que mai. Les res-
ponsables, Núria de la Iglesia, Sebastiana 
Ponce i Montse Pujol, van decidir no cobrar 
inscripció a les jugadores inscrites la tem-
porada anterior. L’inici de la nova lligueta 
va ser al mes d’octubre.

Club de Lectura 
El Club de Lectura va ser una de les seccions 
que més van afectar la pandèmia. Durant 
tot l’any 2021 no es va poder fer cap troba-
da. Des del Club estem desitjant engegar 
la següent temporada amb la nostra pas-
sió per la lectura i gaudir d’històries i relats 
d’arreu del món.

Club del Navegante
A finals d’any, i com cada temporada, es va 
obrir a socis i no socis el curs de nàutica 
que imparteix a les nostres instal·lacions 
l’escola nàutica esportiva El Club del Nave-
gante. Es podia treure el PER i el PNB, que 
incloïen pràctiques a bord i de ràdio.

4 Colors 
La temporada 2020-2021 de la colla del 
parxís es va haver d’aturar per culpa de la 
pandèmia per no poder tenir obertes les 
sales socials. A les jugadores que ja tenien 
pagada la inscripció se’ls van retornar els 
diners i van rebre un petit detall per part de 
les responsables, Dolors Masferrer i Rosa-
lia Cortina, que continuaran la temporada 
2021-2022. Les inscripcions es van obrir al 
mes de setembre i a l’octubre es va iniciar 
una nova temporada.

Vacances tot l’Any
Aquesta temporada, després de la parada 
obligatòria per la pandèmia, vam enge-
gar la petanca. Com sempre, els dimecres 
al matí un grup de socis i amics es reu-
nien per gaudir d’aquest esport tan antic 
(1907). Us recordem que el grup està obert 
a tots els socis del Club, és indiferent l’edat 
que tingueu. La petanca no té edat.
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Escola de Tennis

Minitennis
Naiara Oller, Nico Esquerdo, Grau de 
Caralt, Júlia Ruiz, Bruc Fontana,
Aina Gallifa, Abril Ruiz, Quim Rovira,
Lluc Sardiné, Àlex Costa, Sofia Vicente, 
Marçal Riera i Martí Riera.

Entrenadors: Paula Rodríguez,
Joan Pérez i Laia Ferrer.

Iniciació
Lluc Rovira, Clara Sucarrats, Pol Sucarrats, 
Paco Esquerdo, Arlet Sena, Martí Prat, 
Quim de Caralt, Muriel Serra, Jordi 
Comella, Gal·la Macià, Martí Bancells, 
Josep Molist, Júlia Bacarisas, Arlet Riba, 
Maria Assens, Bruna Pérez, Laura Soler, 
Gala Vicente, Arnau Franquesa i Jordi 
Anglora.

Entrenador: Genís Alcántara.

Benjamí femení
Anna Olivencia, Maria Anglada,
Maria Vila, Cèlia Salgot, Júlia Riba, 
Adriana Dantí i Anna Anglada. 

Entrenadores: Laia Santamaria 
i Carla Garriga.

Benjamí masculí
Pau Rovira, Roger Bofill, Bru Rovira, Martí 
Balmes, Nil Blancafort, Roger Serradell, 
Héctor Álvarez, David Font, Àlex Riera, 
Gerard Macià, Pau Pérez i Pau Macià. 

Entrenador: Àlex Hernandez. 

Escola de Tennis i Pàdel / Tallers d’estiu
Activitats esportives / English summer camp / Ludoteca
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ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL

Aleví femení
Júlia Sureda, Núria Pujol,
Alèxia Bosch i  Aina Vidal. 

Entrenador: Lluís Franch.

Aleví masculí
Jan Bares, Àlex Bassas, Jan Casellas,
Pau Guix i Adrià Serra. 

Entrenador: Marc Bonjoch.

Infantil femení
Ona Borrell, Maria Sala, Mireia Roqueta, 
Ona Vidal, Ivet Planella, Carlota 
Alcántara, Alba Campàs i Cèlia Torrelles.  

Entrenador: Ramon Menac.

Infantil masculí
Jaume Casas, Roc Payàs, Marc Casellas, 
Pol Dumont, Àlex Puigdollers, Iker 
Rabinad, Gerard Comerma, Roger 
Vilardell, Ton Casanovas i Martí Sánchez.  

Entrenador: Roger Ordeig. 

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL

Cadet femení
Alba Sallés, Duna Codinachs, Maria Serra, 
Carlota Vilà, Alicia Sanglas i Bruna Vidal.  

Entrenador: Pep Febrer.

Cadet masculí
Gil Pujol, Marc Puigdollers, Max Toll, 
Genís Casajoana, Roger Ubals, Pere Prat, 
Biel Tañà, Joan Zapater, Àlex Pous i Biel 
Serrat. 

Entrenadors: Jordi Serra i Jordi Lloansí.

Júnior femení i masculí
Anna Rossinés, Carla Garriga, Carlota 
Farrés, Marina Madrid, Laia Berné, Eloi 
Bacarisas, Oleguer Comerma, Marc 
Galobardes i Marc Vidal.  

Entrenador: Joan Pujol.

Escola d’adults
i cadira de rodes
Maite Serrallonga, Anna Grau, Núria Quer, 
Eduard Galobardes, Carme Bassas, David 
Sureda, Albert Ylla, Anna Iborra, Enric 
Solà, Concepció Leiva, Imma Raurell i Jordi 
Raurell.   

Entrenadors: Jordi Serra, Jordi Lloansí i 
Marc Bonjoch.
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ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL

Escola de Pàdel

Perfeccionament i iniciació
Aina Pastor, Ainhoa Mesquies, Oriol Casals, 
Jordi Sala, Roger Puig, Roger Campdelacreu, 
Jofre Solé, Marc Montal, Martina Collell,
Biel Camacho, Elisabeth Wallis, Anna 
Parramon, Biel Collell, Laia Pastor, Anna 
Freixanet, Farnés Acín, Magalí Gómez, Roc 
Cutrina, Luca Sebastián, Martí Guàrdia, Nico 
Dumont, Pau Parés, Martí Catalan
i Helga Pericas. 

Entrenadors: Gil Creus i Maite Vila.

Perfeccionament II (1)

Pol Collell, Guillem Comellas, Genís 
Molas, Josep Molas, Mariona Wallis i 
Martina Mesquies. 

Entrenadora: Ingrid Planas.

Perfeccionament II
Cesc Barrera, Marc Pagés, Josep Bernat 
Pasqual, Jana Macià, Emma Parramon, 
Ariadna Vilaró, Cèlia Torrelles i Carla Mas  

Entrenador: Carlos Gilabert.

Competició
Anna Parramon, Clàudia Reniu,
Biel Camacho i Roger Puig. 

Entrenadors: Adrià Costa i Albert Orriols. 

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL

AMPA
L’AMPA de l’Escola de Tennis del CT Vic fa 
cinc anys que funciona i fa d’enllaç entre 
la direcció de l’escola i els pares. Es reu-
neixen i fan propostes de possibles dubtes 
o millores i d’aquesta manera es facilita la 
comunicació entre ambdues parts.

La junta de la temporada 21-22 està for-
mada per Mercè Nogué, David Sureda i 
Anna Iborra.

Torneig pares i fills de tennis 
Al mes de maig es va celebrar una jornada de tennis de pares i 
fills. Es van realitzar en dos nivells. El més alt estava format per 10 
parelles, dividides en dos grups, i l’inferior, amb 8 parelles també 
dividides. El format era jugar tots contra tots (els de cada grup) per 
temps i el resultat anava per jocs. Una vegada finalitzats tots els 
encreuaments, el millor de cada grup va jugar la final.

Els resultats van ser:

Grup nivell 1: campions, Maite Vila i Iker Rabinad i subcampions, 
Pol Suárez i Toni Suárez.

Grup nivell 2: campions, Àlex Bassas i Albert Bassas i subcampions, 
Ton Casanovas i Jordi Casanovas.
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Trobada de benjamins al Polo  
Els equips benjamí del CT Vic van participar, durant els mesos de 
setembre i octubre, a la Mini Cup del Reial Club Tennis Polo de 
Barcelona.

El torneig consistia en diverses jornades de dos dies. Cada equip, 
de quatre jugadors, jugava partits de 40 minuts per parelles contra 
la resta de clubs participants. Els jugadors, de dos en dos, entraven 
a la pista i jugaven el partit de forma individual contra les parelles 
dels equips rivals.

En total hi van participar 14 clubs d’arreu de Catalunya, amb més 
de 160 jugadors, que van poder gaudir d’aquest torneig. Un cop 
finalitzades les jornades, es va fer la cerimònia de tancament de 
l’esdeveniment esportiu. Tots els clubs es van agrupar a la pista 
central del RC Polo i a cada jugador se li va lliurar un obsequi. 

Reunió de presentació de l’Escola de Tennis
El dia 28 d’octubre hi va haver la reunió de pares de l’Escola de 
Tennis presencialment al Club Tennis Vic. Es va parlar dels objectius 
dels diferents grups i del projecte esportiu per a la propera 
temporada. Podeu trobar la presentació que es va fer a la pàgina 
web del Club, www.clubtennisvic.

Xerrada cardiòleg esportiu 
El 25 de novembre vam rebre el doctor Ferran Rosés Noguer, 
cardiòleg pediàtric, que va fer una xerrada molt interessant per a 
les famílies de les escoles de tennis i pàdel sobre la detecció precoç 
de malalties cardiovasculars en nens i nenes esportistes.

Seguiment jugadors alt nivell de la FCT 
Tenen la condició d’esportistes d’alt nivell els jugadors que figuren 
a les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell 
Català de l’Esport, la qual participa o té opcions de participar en 
les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions 
esportives internacionals. Els esportistes han de ser nascuts a 
Catalunya o amb veïnatge civil català que hagin assolit els resultats 
esportius requerits a proposta de la federació esportiva catalana 
corresponent. 

Els jugadors del Tennis Vic que hi van participar van ser: Júlia 
Sureda, Jaume Casas, Pere Prat, Kenneth Rabinad i Carlota Farrés.

Programa ARC  
El programa d’Alt Rendiment Català (ARC), en el qual estan 
inclosos els nostres jugadors Kenneth Rabinad, Marina Alcaide i 
Carlota Farrés, va dirigit a aquells joves esportistes que, per les 
seves qualitats esportives i competitives, tenen una significativa 
projecció esportiva. 

L’alt rendiment esportiu és el procés evolutiu en el qual s’integren 
els i les esportistes que han assolit o tenen com a objectiu assolir el 
nivell més alt de competició esportiva, que és l’anomenat esport 
d’alt nivell i 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. Uns 100 alumnes de més de 30 clubs 
diferents participen en el programa.

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL

Torneig Rafa Nadal   
Al llarg d’una setmana del mes de juny, es va disputar el quart 
torneig del circuit nacional juvenil Rafa Nadal Tour by Santander 
al Club Español de Tenis de València, on alguns jugadors del Club 
Tennis Vic van participar. Entre els bons resultats aconseguits pel 
Club, destaca el primer lloc del jugador Kenneth Rabinad Vila, 
que es va proclamar guanyador de la categoria sub-16, on es va 
enfrontar al jugador menorquí Felip Virgili Berini aconseguint un 
resultat de 6/2 i 7/5. En aquest campionat hi van participar més 
de 500 tennistes d’arreu del país. El jugador del Club Kenneth 

Rabinad també va participar al Torneig Màster Mallorca 2021 del 
Circuit Rafa Nadal Tour al setembre. Rabinad va jugar un total 
de tres partits, el primer contra Alejandro Melero, que va perdre 
6-3/6-3. En el segon partit, molt disputat i amb una durada de 
quatre hores, contra Óscar Morales, va aconseguir la victòria 
amb un resultat de 4-6/6-4/7-5. Finalment el jugador va haver 
d’abandonar l’últim partit contra Alex Álvarez per lesió quan anava 
guanyant 6/3 2/1.

Vic activa’t   
Els dies 28 i 30 de desembre el nostre Club va col·laborar amb 
el “Jove! Activa’t per Nadal” a la zona esportiva i al Pavelló de 
l’Ausoneta dins el programa de Nadal per a joves d’entre 12 i 16 
anys que promou l’Ajuntament de Vic. De 10 a 13 h i de 15.30 a 
18.30 h el tennis i el pàdel van ser algunes de les diverses activitats 
esportives que oferien.

Estiu únic   
La col·laboració del Club Tennis Vic va ser una peça clau dins 
l’oferta esportiva que els Casals Municipals de Vic oferien a l’estiu. 
Estava adreçat als infants que van voler fer una activitat física de 
qualitat i també va ser una manera de donar a conèixer el tennis i 
el pàdel als joves de Vic. 

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL
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Interclubs de tennis  
El passat mes de novembre, 20 jugadors de l’Escola de Tennis de la 
categoria benjamí masculí i femení van rebre 20 jugadors del RC 

ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL

Polo de Barcelona a les nostres instal·lacions i es va poder gaudir 
d’una magnífica tarda de tennis. 

Lliga d’Escoles de pàdel   
El passat mes d’octubre va començar la Lliga d’Escoles de la 
Federació Catalana de Pàdel. La lliga catalana de menors és una 
competició per a tots els clubs federats de Catalunya destinada als 
menors que ja comencen a competir per equips.

En la competició, per a alumnes de diferents escoles de pàdel 
d’Osona, el Bages i el Vallès Oriental, d’entre 8 i 16 anys, 
s’organitzen diferents partits cada jornada. 

TALLERS D’ESTIU I ACTIVITATS ESPORTIVES

Tallers d’Estiu i 
Activitats Esportives    
Un altre any, els tallers d’estiu van ser 
un èxit total en les dues modalitats que 
oferíem: 

Tallers i campus
Aquesta opció de casal era per a nens/es 
a partir de P2 i fins a 2n d’ESO. Els inscrits 
van passar un estiu genial en aquest casal 
purament lúdic i recreatiu, enfocat tant per 
als més petits amb activitats i tallers com 
per als més grans amb jocs a l’aire lliure i 
dinàmiques recreatives.

Tots els grups van fer dues sessions a la 
setmana de tennis, dues d’anglès i una de 
pàdel i cada dia van anar a la piscina per 
tenir un estiu ben refrescant. 

Amb tallers i campus sempre se segueix 
una temàtica i aquest estiu ens vam 
aventurar en un viatge amb vaixell pels 
diferents mars del món.

Activitats esportives de 
tennis i pàdel
Dirigit a nens i nenes de P5 a 2n d’ESO, 
cada dia realitzaven una hora i mitja de 
tennis o pàdel, segons l’esport específic 
que van triar. L’horari de l’activitat era de 
9 a 13 h, durant la qual també anaven a 
la piscina i practicaven diferents esports. 
L’equip tècnic a pistes estava dirigit pels 
mateixos entrenadors que durant l’any.

Coordinadors i equip de 
monitors
Els coordinadors d’aquest casal eren Gil 
Pau Romeu, responsable dels casals d’estiu 
del Club Tennis Vic i graduat en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), i Maite 
Vila Vilà, directora de l’Escola de Tennis 
(ROPEC) i coordinadora actual del pàdel 
del Club Tennis Vic.
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Ludoteca de Setmana Santa
Una temporada més els petits de la casa van poder gaudir de la 
Ludoteca de Setmana Santa.

Es va oferir els dies 29, 30 i 31 de març i l’1 d’abril per als nens, 
nenes i joves de P3 a primer d’ESO, en grups reduïts i amb totes les 
mesures de seguretat per la Covid-19.

Es van fer activitats ludicoesportives, moltes d’elles a l’aire lliure, 
i no hi van faltar el tennis i el pàdel així com d’altres activitats. 
Gairebé un centenar de nens i nenes van gaudir d’un espai divertit, 
lúdic i d’aprenentatge en un entorn segur.

Ludoteca de Nadal
Com cada any, es va oferir el casal de Nadal per a infants d’entre 
P3 i 4t de primària. Es va poder gaudir d’activitats lúdiques i 
esportives: jocs a l’aire lliure, tennis, pàdel, manualitats, i com a 
novetat es van incorporar jocs a la piscina per a nens de P3 a P5. 
Els tallers eren de temàtica nadalenca i es va poder fer la carta als 
Reis, es va guarnir l’arbre de Nadal, van cantar nadales i, com no, 
el dia 24 van fer cagar el tió. 

TALLERS D’ESTIU I ACTIVITATS ESPORTIVES
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Un any en fotografies

Actitud

Amunt, amuntA la carrera

UN ANY EN FOTOGRAFIES

Chill-out al tennis

Buscant l’ombra

Després de la tempesta

Bon ambient

Diversió assegurada

Diada Espectacular

Col·laboració

Esclat d’alegria

Uppss!
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UN ANY EN FOTOGRAFIES

Esbarjo

Gran veritat

Innocència

Jubilació José Antonio

Moments de relax

Impressionant

UN ANY EN FOTOGRAFIES

Veure passar el temps

Veteranes a Llafranc

Regals del cel

Primera enfarinada

Quina bona collaPetons curatius

Joves promeses

Sopar aquagym
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Tot anirà bé

Gràcies per ser-hi!

UN ANY EN FOTOGRAFIES

CLUB TENNIS VIC
AV. OLÍMPIA S/N. 08503 GURB
TEL. 93 883 34 60
CTV@CLUBTENNISVIC.CAT
WWW.CLUBTENNISVIC.CAT

EDICIÓ I COORDINACIÓ CLUB TENNIS VIC
DISSENY I MAQUETACIÓ GS-CREA.COM
IMPRESIÓ ARTYPLAN
FOTOGRAFIES CLUB TENNIS VIC


