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 El Reial Club de Tennis Barcelona va ser fundat l’any 1899 i està considerat com el 
Club de Tennis més prestigiós d’Espanya.  
 

 A les seves pistes s’han format tennistes com Arantxa Sánchez Vicario, Conchita 
Martínez, Carlos Moyá, Albert Costa i Rafael Nadal, entre d’altres. 
 

 Ha estat i és seu d’un gran nombre d’esdeveniments tennístics, com per exemple el 
Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeu Conde de Godó, que organitza des de 1953. 
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INSTAL·LACIONS 

 L’RCTB-1899 està ubicat al barri de Pedralbes, a la zona alta de Barcelona, en un 
entorn privilegiat.  
 

 Compta amb 20 pistes de tennis, 18 de terra batuda, 1 pista ràpida i 1 pista indoor.  
 

 La secció de pàdel gaudeix de 5 renovades pistes, dos d’elles semi-cobertes i 3 
descobertes. 
 

 El Club disposa d’un Poliesportiu recentment construït, en el que es poden practicar 
diferents disciplines esportives com el tennis, el futbol sala, frontó, bàsquet, etc.  
 

 A l’ Sports Center, els socis poden practicar Fitness, anar a la piscina climatitzada o 
al jacuzzi.  I en el mateix recinte, disposen de serveis de fisioteràpia i traumatologia.   
 

 En els vestidors, els socis compten amb els serveis de perruqueria femenina i 
masculina, sauna seca i vapor.  

 
 A més, a la Casa Club els socis mantenen una alta activitat social gaudint, entre 

altres coses, del restaurant que està considerat com un dels millors de Barcelona. 
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 L’RCTB-1899 compta amb 2.500 socis amb títol i 700 d’associats, majoritàriament de 
classe social alta. 
 
 

 El 60% dels socis tenen 40 anys o més. Es distribueixen en un 60% i 40% entre 
homes i dones, respectivament. 
 
 

 El Soci de l’RCTB-1899 és un soci molt vinculat al seu Club i amb un alt índex de 
participació en les diferents activitats que s’ofereixen durant l’any,  tant esportives com 
socials. 
 
 

 Al llarg de l’any, el Club organitza més de 90 activitats, de les que destaquem el  
Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeu Conde de Godó, els Campionats Social de 
Tennis i Pàdel (amb 54 proves i 700 jugadors en la passada edició),  i de tipus més 
social, les emblemàtiques Festa del Soci o la Festa de Nadal Familiar al Tennis, entre 
moltes altres. 
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 L’RCTB-1899 lidera el panorama de clubs a Catalunya i Espanya, sent el Club que 

més títols  va assolir en el 2015, i és també un referent a nivell mundial.  
 
 

 Les Escoles de Tennis i Pàdel de l’RCTB-1899 són els pilars socials i esportius del 
Club.  En el curs 2015-2016 va haver una inscripció mitjana de 595 alumnes, i en 
aquest nou curs esportiu 2016-2017 comptem ja amb prop de 550 inscripcions.   

 

 

 L’RCTB-1899 participa anualment en prop de 110 campionats per equips, en lligues 
Internacionals, nacionals, regionals i locals, de totes les edats, categories i sexes.  A 
més a més, organitza regularment activitats en el Club per als seus socis, 
esdeveniments socials i esportius, amb un total de participació anual propera a les 
4.000 persones.   De totes aquestes activitats, las més destacades són: 
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PRINCIPALS ESDEVENIMENTS  
ANUALS  A  L’RCTB-1899 
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BARCELONA OPEN BANC SABADELL, TROFEU CONDE DE GODÓ 



18 

FESTA FINAL DE CURS ESCOLA DE TENNIS 
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CAMPIONAT SOCIAL DE TENNIS 
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CAMPIONAT SOCIAL DE PÀDEL 
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FESTA  DEL SOCI 
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VETLLADES MUSICALS DE JULIOL 
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OKTOBERFEST 
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NADAL FAMILIAR AL TENNIS 
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PATROCINADORS DE L’RCTB-1899 
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L’RCTB-1899 té el privilegi de comptar amb la col·laboració d’importants patrocinadors 
que ens donen suport al llarg de tot l’any: 
 

 

PATROCINADORS OFICIALS  
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L’RCTB-1899 té el privilegi de comptar amb la col·laboració d’importants proveïdors que 
ens donen suport al llarg de tot l’any: 
 

 

PROVEÏDORS OFICIALS  
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L’RCTB-1899 té el privilegi de comptar amb la col·laboració d’importants col·laboradors 
que ens donen suport en els esdeveniments de tot l’any: 
 

 

COL.LABORADORS OFICIALS  



 
 
 

NEUS AVILA BONASTRA 
 

Directora de Comunicació i Relacions Públiques  
Reial Club de Tennis Barcelona - 1899 

 
navila@rctb1899.es  
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