
 

 
 

 

Stern Motor al costat de l’esport de la comarca  

• El concessionari és el nou patrocinador, per tres i un any respectivament, del Club Tennis 

Vic i el Club de Tennis Taula Osona Vic  

 

6 de maig de 2019. – Stern Motor, del grup Movento, ha signat un acord de patrocini amb dues 

entitats esportives de la comarca: el Club Tennis Vic i el Club de Tennis Taula Osona Vic per tres i 

un any, respectivament.  

D’aquesta manera, el concessionari, amb les marques Mercedes-Benz i Smart, tindrà presència en 

diferents espais de les instal·lacions d’ambdós clubs. En el cas del Club Tennis Vic, Stern Motor 

també organitzarà el torneig de Pàdel Stern Motor.  

Durant la signatura dels acords, que s’ha celebrat a les instal·lacions d’Stern Motor a Vic, Joaquim 

Badia, gerent d’Stern Motor, i Miquel Vilardell, president del Club Tennis Vic, han coincidit a remarcar 

la importància de donar visibilitat i suport als clubs i iniciatives de caràcter esportiu amb presència a 

la comarca d’Osona. Per la seva banda, Enric Roca, president del Tennis Taula Osona Vic ha valorat 

molt positivament l’acord.  

Fundat l’any 1948, el Club Tennis Vic té una clara vocació de divulgar el tennis entre la societat, 

formant esportistes des de la base i participant en competicions. Actualment, el club compta amb 16 

pistes de tennis, 8 de pàdel i una zona d’aigües exclusiva per als més de XXX socis.  

 L’any 1969 neix el Club de Tennis Taula de Vic amb l’objectiu de fomentar l’esport i, especialment, 

el tennis taula. El club ha estat dues vegades campió de la Lliga espanyola i cinc de la Copa de la 

reina. Actualment té XXX socis.  

Stern Motor pertany al grup Movento, branca d'automoció de Moventia present al Vallès Oriental i 

Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És 

un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 27.000 vehicles, 

tant nous com d'ocasió. Movento pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la 

mobilitat compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els 

seus serveis. 


