
Benvolgut / Benvolguda,

Continuant amb el nostre objectiu de comunicar periòdicament i puntualment tot el pla de treball de 
la Federació, em plau adreçar-me a vosaltres per presentar-vos diversos aspectes relatius al nou 
Projecte Esportiu i que passo a detallar-te:

El Cicle de Trobades FCT 
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Barcelona, gener de 2013

Projecte Esportiu de la Federació Catalana de Tennis

Des d’un primer moment, el fet de millorar la comunicació entre els clubs i la Federació esdevingué 
una prioritat absoluta per nosaltres, i amb aquest objectiu es va iniciar el cicle de trobades, on vam 
tenir la possibilitat de presentar el nou projecte esportiu i la nova oficina de serveis al clubs a tot el 
territori.

Destinades als presidents, gerents i directors tècnics de tots el clubs de Catalunya, van ser tot un 
èxit d’assistència i participació, i hem d’agrair especialment les aportacions i suggeriments dels 
assistents en relació a la situació actual del tennis català. La posada en escena d’aquest cicle de 
trobades va marcar l’inici de la nova filosofia de la Federació Catalana de Tennis, molt més 
oberta i propera al diferents col•lectius que formen part del tennis català.

El nou programa esportiu d´aquest any 2013, tal com vam dir a totes les reunions amb els clubs, 
prioritzarà tots aquells aspectes i serveis esportius que més ens heu  demanat els clubs i els 
professionals que treballeu en ells. 

La Campanya “Viu el Tennis”
Després de l’anàlisi i estudi de les aportacions resultants de les trobades, i en línia amb la nova 
filosofia esportiva ,vam dissenyar la primera  campanya d´accions esportives  anomenada “Viu 
el Tennis”,  formada per un total de 15 accions a tot el territori català, amb activitats de diverses 
tipologies: formació a tècnics i pares, competicions recreatives per nens-nenes de les escoles, nous 
formats del model competitiu, etc. Hem aconseguit un magnífic suport i recolzament dels clubs per 
aquesta primera fase del programa, i us ho volem agrair, perquè la unió fa la força.

Prioritats programa esportiu 2013
Tal i com us vam comunicar a les trobades del tennis català, la FCT té la intenció d´oferir a aquesta 
nova temporada 2013, nous programes i serveis esportius que s´afegiran a tota la programació 
existent als últims temps.

Creiem que el tennis necessita un nou impuls, en diferents vessants, i tot i les profundes i inevitables  
restriccions pressupostàries actuals a la FCT(degut a la delicada situació econòmica de la institució), 
estem intentant poder oferir-vos novetats importants. Estem treballant molt dur en aquesta línia.

1. En relació al tennis Base estem immersos en la fase de disseny i desenvolupament d’un nou 
programa formatiu-recreatiu-competitiu que té com a  principal objectiu introduir als jugadors 
d’etapes més primerenques en l’apassionant món del tennis. Aquest nou servei, dissenyat amb 
un format molt motivant i innovador, l’oferirem a tot el territori català i creiem que  és l’impuls que 
necessita el nostre esport per posicionar-se en les primeres etapes formatives.



2. A nivell més competitiu, estem elaborant un nova proposta que pretén recolzar la feina 
de tots els clubs que disposen de jugadors de competició destacats i volen oferir-vos el 
millor servei i valor afegit. Amb l´objectiu de treballar en equip amb les escoles de tennis i 
tècnics de tots els clubs,  volem oferir un ampli programa de  trobades i concentracions entre 
jugadors/es catalans/es, intercanvis que tenen molta incidència en la formació i motivació en les 
joves promeses del tennis català . La prioritat serà arribar i oferir aquest  servei  als màxims jugadors 
i jugadores, a més de promoure el treball en equip entre els clubs i els tècnics de la federació. Només 
tenim un objectiu: ajudar i recolzar la vostra feina, sumant esforços. Aquest ha de ser el camí.

3. El nou programa de formació de la FCT, a més d’adaptar-se a les necessitats tant dels clubs 
com dels diferents agents implicats del tennis català( tècnics, àrbitres, pares de jugadors, gerents i 
directius..), aposta per la formació com a  factor clau per el desenvolupament del sector tennístic. 
Volem fer un pas endavant aquest 2103. Oferirem dos tipus de formació:

- Per un costat, formació inicial amb cursos d´instructor, monitor, entrenador amb nous 
formats, docents  i continguts, a totes les províncies catalanes.

- Per altre costat, nous formats de cursos d’actualització i monogràfics  per a tècnics i tots 
els altres col•lectius del món del tennis, a tot el territori català, amb una durada més curta 
i amb continguts molt més pràctics i moderns. Seran cursos d´un o dos dies i que estem 
convençuts tindran una molt bona acollida.

4. En última instància, estem analitzant l’actual sistema de competició vigent amb l’objectiu 
d’elaborar una sèrie de  propostes per potenciar nous sistemes i formats de competició que 
siguin menys agressius i més participatius, i que prioritzin la demanda de molts clubs i tècnics: 
entendre que el tennis és un esport únic, per tota la vida i que hem de fomentar la competició com 
un factor il•lusionant i motivant.

El projecte esportiu té el seu espai al Facebook i Twitter

pr
oj

ec
te

 e
sp

or
tiu

Federació Catalana de Tennis                                             
Passeig de la Vall d’Hebron, 196, 08035 Barcelona                                                           
Tel. 93 428 53 53 • direccio.esportiva@fctennis.cat

Projecte Esportiu de la Federació Catalana de Tennis

Així mateix, informar-vos que hem creat una pàgina de  Facebook “Projecte Esportiu FCT” i perfil 
de Twitter “@proesportiuFCT” del Projecte Esportiu, on podreu seguir totes les informacions i 
novetats d’aquest nou projecte, així com les activitats que desenvolupem a totes les àrees: tècnica 
esportiva, docència-recerca, promoció del tennis, etc...i que sigui una eina d´interacció amb tots 
vosaltres.

L’objectiu és aprofitar les xarxes socials per oferir recursos  a l’abast dels clubs de tennis, escoles, i 
professionals vinculats a l’ensenyament del tennis.

El nostre desig és oferir-vos una federació cada dia més propera, i amb aquest nou pas pretenem 
crear una eina per poder rebre tots els vostres suggeriments i necessitats més específiques de totes 
les àrees del nou projecte.



Malgrat la delicada i dura  situació econòmica en la que es troba la Federació i que tant directius com 
personal FCT estan treballant profundament  per afrontar-la i buscar solucions  , és la nostra prioritat  
treballar per poder  donar-vos aquelles eines que necessiteu per tirar endavant la vostra feina, oferir 
solucions a les vostres peticions, a les vostres escoles i als vostres professionals, ja que si els clubs 
esteu forts, la salut del tennis català està més que garantida. Tenim molt clar que aquesta ha de ser 
la prioritat de la FCT i en aquesta línia volem anar: 

I creiem que una demostració evident és la implantació d´una nova filosofia, on tots els nous 
programes esportius, com veureu, tenen com a única prioritat, oferir més i millors serveis a tots els 
clubs i escoles de tennis. Aquesta ha de ser la prioritat de la Federació: recolzar i treballar en equip 
amb tots vosaltres.

La velocitat en la implantació dels nous programes esportius dependrà molt dels recursos que pugui 
tenir en els propers anys la FCT, però us volem transmetre el nostre compromís, que siguin els que 
siguin, sabem quines han de ser les nostres prioritats com a FCT.

Properament us informarem de tot  aquest nou programa d´accions 2013 i no oblideu participar a 
la resta d’activitats de la campanya  “Viu el tennis” encara vigent. Som conscients que any rere any 
hem d’oferir solucions a tot allò que demaneu, tant el clubs, com escoles,  tècnics, , jugadors, i per 
això el meu equip i jo mateix estem a la vostra disposició per tot allò que considereu.

Restant a la teva disposició, rebi una cordial salutació, 
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Xavier Budó Bartumeu

Director Esportiu

El cicle de Trobades

La  Campanya “Viu el Tennis”
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Facebook i Twitter Projecte Esportiu


