
Soc el Xavi Prunera.  Tinc 58 anys,  estic casat amb l’Alba i tenim dues filles, la 
Sílvia i l’Alba. Soci del CTN Sant Cugat des de l’any 1967, gràcies al meu pare. 
He jugat amb tots els equips de tennis del Club, des d’infantils, cadets, juniors, 
absoluts,  i ara jugo amb els veterans. El tennis i el pàdel són grans passions a 
la meva vida. I aquest Club, també.  
 
Professionalment, soc metge. Els primers dos anys vaig treballar a la Seguretat 
Social a medicina general, i després vaig desenvolupar tota la meva carrera a la 
indústria farmacèutica, on vaig ocupar diferents posicions directives. Els últims 
16 anys, com a Gerent Comercial a Novartis. Al febrer d’aquest any em vaig 
prejubilar i, des de llavors, soc consultor free lance, pel que puc disposar de 
temps lliure per fer front a aquest repte.  
 
Molts em pregunteu per què em presento a aquestes eleccions. Ho faig des del 
convenciment que hem de recuperar l’esperit del nostre club. En els últims 
cinc anys hi ha hagut una davallada d’ingressos i una pèrdua de socis més 
que significativa, el que ens està portant a un model d’abonats que ens 
allunya del model social i familiar de tota la vida. Aquest model d’abonats (no 
socis) fa perillar la nostra viabilitat perquè ens fa dependre econòmicament de 
les activitats dels no socis, i ens pot portar a perdre el control del club (com ja 
ha passat a altres clubs de la nostra ciutat). No ho podem permetre.  
 
Per altra banda, hi ha una alarmant falta de nous socis d’entre 20 i 35 anys, i 
més tenint en compte que els fills de socis del baby boom s’estan fent grans i 
deixen de venir al club per falta d’una oferta que satisfaci les seves inquietuds. 
Això també ho hem de canviar.  
 
La nostra candidatura està formada per socis i sòcies amb àmplia experiència 
professional i, la majoria, amb formació en gestió econòmica i/o esportiva.  
Economistes, advocats, gestors, comercials, metges, periodistes, etc.  Som un 
equip cohesionat, seriós i il·lusionat. Junts encararem el repte que ens hem 
proposat:  frenar la pèrdua de socis i recuperar el número de 800 titulars (ara en 
tenim 700);  tornar a incrementar els ingressos per encarar les millores que 
necessitem en noves instal·lacions i nous projectes, i recuperar l’esperit social i 
familiar que sempre hem tingut.  Ho farem de manera sensata i prudent, 
avaluant l’impacte abans d’iniciar cada una de les accions, sense comprometre 
en cap cas la viabilitat del Club.  
 
Tot això, per descomptat, amb la vocació de seguir sent un Club integrador, el 
Club que sempre hem tingut i on seran escoltades les idees i propostes de 
tothom. Sense dubte, tots i totes volem el millor pel club. Nosaltres tenim 
l’equip, tenim l’experiència,  tenim el temps i, sobretot, la il·lusió per 
recuperar-lo.  
 
Comptem amb tu per aconseguir-ho!    
 
Xavi Prunera 


