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S’ha posat en marxa una nova
temporada, renovades il·lusions en
els equips de competició, noves
plantilles, jugadors i jugadores que
canvien d’equip, uns no han millorat i
es queden on estan, altres han fet un
pas endavant i pugen de categoria,
alguns juvenils passen a sèniors
per l’edat, centenars de benjamins,
alevins i infantils que s’han repartit
entre una pila d’equips no sempre al
gust de tothom, en definitiva un gran
enrenou que es repeteix any rere any.
La nova junta de hockey va presentar
abans de començar la temporada un
nou pla per l’àrea de formació on
s’inclouen els criteris per confeccionar
els equips i el treball i seguiment
dels monitors, creiem que l’Atlètic,
una vegada més, és capdavanter
en programes de formació pensats
exclusivament en la millora esportiva
i desenvolupament humà dels nostres
nens i nenes en base a la seva edat
i els valors que han fet gran aquest
club.
La gran novetat d’aquesta temporada
ha estat l’estrena de la nova

indumentària per a tots els equips del
clubs, hem de reconèixer que tots els
equips de hockey que ja la llueixen fan
molt goig i tots plegats donem una
gran imatge de renovació i qualitat
adoptant la marca Adidas.
Per altra banda, hem estrenat la nova
recepció que després de 20 anys sent
la porta d’entrada als nostres serveis
ha canviat també d’imatge arran
de l’aplicació del programa del Pla
Estratègic. Es tracta d’una àrea més
lluminosa, més espaiosa i preparada
per fer d’entrada a la nova sala de
fitness que aviat gaudirem.
Tanquem aquest repàs editorial amb
una altra novetat, seguint també
la planificació aprovada en el Pla
Estratègic, s’ha posat en marxa
una programació de conferències
i tertúlies que al llarg d’aquesta
temporada ens permetran gaudir de
la vida social del club.
Una tertúlia de caràcter esportiu
amb el periodista Jordi Robirosa i
el fisioterapeuta Toni Bové i una
conferència de Genís Roca sobre el
món digital han iniciat el cicle.
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Focalitzats en la fase 2 del pla estratègic

Des de l’aprovació del Pla Estratègic
i amb la millora en diversos serveis,
processos i instal·lacions clau, el Club
està experimentant un creixement
social molt important. En aquest sentit
comencem a recollir els primers fruits
del Pla gràcies a la bona feina dels
diversos departaments i la bona gestió
comercial del Club.
+100 És el creixement acumulat en
socis des de la primavera
Aquestes dades confirmen la bona
dinàmica que està portant els Club
els últims mesos, i confirmen la bona
tendència a l’hora d’assolir els objectius
de sumar 500 socis en 5 anys.

Després
de
l’arrencada
en
la
implementació del Pla Estratègic Atlètic
2016-2020 i dins de la primera fase
d’inversions, s’han posat en marxa una
gran quantitat de millores en l’àmbit
dels serveis al soci, la vida social, les
comunicacions i la imatge, el fitness, la
salut i les seccions esportives.
Des de l’inici de la temporada 20162017, s’està portant a terme una nova
onada de millores en inversions i serveis
que en total i sumat a la fase 1, superarà
el milió d’euros en noves instal·lacions i
serveis per als Socis de l’Atlètic.

Un nou model de
quotes per un nou
atlètic
El passat dia 1 de Novembre, i donant
compliment a l’acord de l’Assemblea
Extraordinària de Socis del dia 4 de
Febrer, es va posar en marxa el nou
model de quotes de soci. Aquest
nou model inclou diversos canvis
substancials com és una important
reducció de les quotes individuals, una
important reducció en totes les quotes
sènior per a majors de 65 anys tant en
modalitat individual com en modalitat
familiar, un lleuger increment en les
quotes familiars i en general la inclusió
de totes les activitats dirigides de forma
gratuïta per a tots els socis en totes les
franges d’edat.
El nou model ha tingut molt bona acollida
per part dels Socis i la seva aplicació és
el que, amb el compromís de tots, ens
han de permetre tirar endavant tots els
reptes del Pla Estratègic que ens vàrem
marcar.

Corba ascendent
de socis

El gran projecte: la
nova sala de fitness
El gran projecte de la fase 2 del Pla
Estratègic és la millora en els serveis i
les instal·lacions de Fitness mitjançant,
entre d’altres millores, la construcció
d’una nova sala de 400 m2 annexa a
l’edifici actual de vestidors.
El projecte d’aquesta nova sala ha
estat elaborat pels arquitectes Jaume
Armengol i Xavi Vancells i serà una obra
nova amb una estructura principalment
de fusta per generar un espai que
combini modernitat i acolliment, així
com funcionalitat.

Les obres tenen una durada prevista
de tres mesos i la seva construcció
començarà durant el mes de Desembre.
De forma transitòria i fins a la posada
en marxa de la nova sala, s’ha fet un
intercanvi entre les funcions de les sales
actuals per tal de maximitzar l’espai:
La nova Sala de Fitness i el conseqüent
alliberament de l’actual espai per a poder
tenir dues sales d’activitats dirigides
incrementarà l’oferta i la qualitat del
servei en l’àrea de Fitness posant-nos
a l’avantguarda en aquests serveis clau.
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Millora de
l’experiència d’ús
del socis
Una de les línies estratègiques més
importants del Pla és la millora de
l’experiència d’ús dels Socis dins de
l’espai Club. En aquest sentit durant el
mes de Setembre s’ha porta a terme
una important renovació de la Recepció
del Club, que donaran suport a la millora
en l’equip comercial i d’atenció al soci.
Aquesta millora dels espais ha
comportat més espai de relació per
als socis, un petit “meeting point”
al voltant de les noves màquines de
vending, un nou taulell i aspecte de la

recepció i la disposició de nous elements
comunicatius, com el nou circuit tancat
de televisió corporativa.
A més, s’ha previst la nova recepció
adaptant-se a l’enllaç que portarà cap a
la nova Sala de Fitness.
Un dels primers projectes que veuran
la llum a principis del 2017 serà la nova
web corporativa, que ja està en marxa
i aviat estarà operativa. Aquesta web
inclourà en una primera fase una millora
de la imatge, una major agilitat en la
informació i una adaptació a les noves
necessitats de ser visible i fàcilment
operativa en dispositius mòbil o tauleta.
En una segona fase, s’integrarà una
intranet per als socis del Club amb la
consulta de la informació clau i amb la
possibilitat de reservar pistes i contactar

Avda jacquard 65
08222 Terrassa
Tel: 937847815

directament amb atenció al soci i
administració del Club.
Així mateix, el nou Carnet de Soci
Atlètic serà una de les novetats del
2017 i permetrà que els Socis del Club
gaudeixin de molts avantatges, així com
d’una millora en la identificació de la
condició de soci en tot moment.

Corporativament
atlètics
Una de les millores provinents del Pla
és la nova imatge corporativa. Això
va decidir el Club per tal de signar un
contracte per quatre anys amb Adidas
per a la uniformitat i vestimenta de
totes les seccions esportives.
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Caps de sèrie de la
Copa del Rei
L’Atètic tanca la primera fase de la lliga en segona posició i ocuparà un lloc
de privilegi en el sorteig de la Copa
El primer equip masculí acaba la primera
volta de la lliga de Divisió d’Honor amb
un balanç de set victòries, un empat i
una derrota, i es situa segon a només
tres punts del Polo, líder provisional de
la lliga. A més de col·locar-lo en una
bona posició per afrontar la fase decisiva del campionat, el segon lloc li atorga
a l’Atlètic la condició de cap de sèrie a
la Copa del Rei que es disputarà a Sant
Cugat del 17 al 19 de març.
El relleu a la banqueta no ha estat un
impediment perquè l’Atlètic es mostri
competitiu des de l’inici de la temporada. Malgrat no vèncer gairebé cap partit amb facilitat, el Divisió d’Honor ha
sabut tirar d’ofici per sumar punts molt
valuosos contra rivals complicats i acabar completant un primer tram notable
pel que fa als resultats. Ara la competició
està aturada fins el 19 de febrer, quan
s’iniciarà una segona volta amb un calendari difícil per l’Atlètic, que haurà de
visitar el Polo, el Club de Campo o l’Egara.

Jordi carrera, nou
olímpic de l’atlètic
Els Jocs Olímpics de Rio 2016 han vist
desfilar un nou olímpic del nostre club.
Juntament amb el Marc Sallés i el Roc
Oliva que ja havien estat a Londres
2012, Jordi Carrera augmentava el nombre de jugadors i jugadores de l’Atlètic
que han assolit la condició d’olímpics.
Un premi que només es pot aconseguir
a través d’esforç i de la feina ben feta,
dues facetes de les quals el Jordi és un
bon exemple per a tots. Per aquest motiu va rebre fa uns dies la medalla de la
ciutat al mèrit esportiu.
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El Lisnagarvey
nordirlandès,
rival al KO16
L’Amsteram i l’OranjeRood, possibles
adversaris als quarts de final de
l’Euro Hockey League d’Eindhoven
Després d’aconseguir el bitllet pel KO16
a l’empatar amb el Dinamo Kazan i
imposar-se al Kelburne, el sorteig ha
emparellat l’Atlètic amb el Lisnagarvey,
l’actual campió de la lliga d’Irlanda del
Nord, que no va jugar la fase prèvia. En
cas de superar l’equip nordirlandès, els
de Dani Martín es veurien les cares amb
el guanyador del duel holandès: Amsterdam – OranjeRood. Aquest últim és el
nou club on s’ha integrat l’antic OranjeZwart i serà precisament l’amfitrió de
l’eliminatòria, que es disputarà a Eindhoven del 14 al 17 d’Abril.
La primera fase de l’EHL disputada a
Banbridge no va ser un mer tràmit per
l’Atlètic, que va patir de valent per classificar-se per l’esperat KO16. El Dinamo
Kazan, que havia perdut davant del Kelburne en la primera jornada, va ser un
rival molt dur en el primer partit. Quan
faltaven 15 minuts, els russos dominaven en el marcador per 2 gols a 4, però
l’Atlètic va tornar a abonar-se a l’èpica
per acabar empatant el partit amb un
gol del debutant Sam Cortès a l’últim
minut.
Aquest empat in extremis feia que
l’Atlètic hagués de guanyar contra el
Kelburne al segon partit per ser al KO16
d’Eindhoven. Després d’acabar la primera part amb empat a un. Jan Malgosa i
Oriol Bach van posar el 3-1 en el marcador, però un gol dels escocesos al final
del tercer quart va fer patir l’afició groci-negre fins al final.

Smartphone
car

Nou Tiguan amb App Connect.
Connectat a allò que t’importa.
Viatja totalment connectat i utilitza les aplicacions del teu mòbil mentre
condueixes el teu nou Tiguan. Ara pots tenir un Tiguan Edition TSI 125 per
23.600 €* o un Tiguan Edition TDI 115 per 220 €/mes** amb MyRenting.
Gamma Tiguan: consum mitjà (l/100km): de 4,7 a 7,4. Emissió de CO2 (g/km): de 123 a 170.
*PVP recomanat a la Península i Balears de 23.600 € per a un Volkswagen Tiguan Edition 1.4 125 CV TSI manual 4x2 (IVA, transport,
impost de matriculació, descompte de marca i concessionari i bonificació de Volkswagen Finance inclosos), finançant a través
de Volkswagen Finance EFC S.A., segons condicions contractuals un capital mínim de 12.000 €, amb una permanència mínima del
finançament de 36 mesos. Finançant amb Volkswagen Finance EFC S.A. s’inclou gratis un paquet de manteniment plus Volkswagen
60.000 km o 4 anys. Incompatible amb altres ofertes financeres. **Oferta Volkswagen Renting S.A. per a un Volkswagen Tiguan 2.0
TDI Edition 115 CV manual 4x2. Termini 48 mesos. Entrada més 1ª quota: 4.423 € (sense IVA). 47 quotes de 220 € (sense IVA).
Quilometratge: 10.000/any. Inclou manteniment i reparacions, assegurança a tot risc sense franquícia. No inclou canvi de
pneumàtics. Per a altres versions o equipaments, consulta amb el teu Concessionari Volkswagen. Ofertes vàlides fins a 31.12.2016
excepte variació en les condicions del preu del vehicle. Model visualitzat: Tiguan Sport amb opcionals.

Sarsa

Avda. Santa Eulàlia, 53 - Tel. 93 731 88 28 - 08222 Terrassa (Barcelona)

www.sarsa.com
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3 mesos de maduració
El dia 30 de agost donàvem el tret de
sortida a la pretemporada del DHF. Des
d’aleshores, i després de 48 sessions
d’entrenament i 7 partits de lliga, podem afirmar que l’equip ha crescut i seguim creixent.
No obstant, com tot procés de creixement, aquest no ha estat exempte
d’eventualitats i contratemps. A la inesperada baixa de la Cris de Paz, hi hem
sumat diverses baixes que han afectat
el potencial del equip. Aquests entrebancs han fet que, en cap dels primers
set partits de temporada haguem pogut
comptar amb tota la plantilla al complet
i en forma. Tot i així, l’equip ha progressat i la tendència és bona.
Si ja érem conscients que els 4 primers
partits de lliga serien molt complicats,
opino que en tots-i-cada-un d’ells
l’equip va mostrar moments de qualitat
que ens van permetre competir -a estones- de tu a tu contra els rivals més
forts de la competició. Tanmateix, el
factor físic encara va ser determinant i
en els últims quarts dels diferents partits, els nostres rivals ens van superar
amb escreix.
I amb algunes bones sensacions i molts
gols en contra vam arribar a la jornada
cinc, on ens vam enfrontar al RC de Polo

a casa. Es tractava d’un partit contra
un rival directe, un equip que malgrat
el gran pressupost i una bona quantitat
de fitxatges, no està realitzant una bona
campanya. Aquell dia les nostres noies
van fer un autèntic partidàs que va ser
la delícia de tots els aficionats que aquell
dia ens van recolzar, especialment totes
les nostres alevines i les seves famílies.
Vam aconseguir puntuar i aquell punt va
ser el primer premi que ens endúiem a
tota la feina feta.
Després tocava viatjar a Madrid per
enfrontar-nos a un altre rival directe,
el també recent ascendit Pozuelo. Les
noies van saber suportar la pressió i, tot
i la dificultat que presenta aquell terreny
de joc, van fer un molt bon partit que
ens va servir per sumar la primera victòria del any. Una victòria important de
cara a la lluita per la permanència.
Uns dies més tard ens tocava una altra prova de foc, aquesta vegada a Les
Pedritxes. El pla de joc va funcionar de
meravella i les noies van fer un partit
molt seriós. Vam jugar amb disciplina,
paciència i força atreviment. Un CD Terrassa amb algunes grans individualitats
va plantar guerra a un Atlètic que, tot
i no disposar de tot el seu arsenal, va
fer un gran partit com a conjunt. Vam

estar molt a prop de puntuar en aquell
partit. Ja a l’últim quart, de la jugada del
1-1 vam passar al 2-0 i allà es va acabar
el partit. Tot i així, les noies van poder
veure com la distància que separava
aquests dos equips ara fa 3 mesos ja
s’ha escurçat. Estic segur que acabarem
la temporada sent millors que elles.
Encara ens queden dues jornades per
finalitzar la primera volta del campionat.
Ens toca jugar contra la Real Societat
a casa i després viatjarem a Bilbao per
acabar contra el Jolaseta, un dels altres
rivals directes que tenim aquest curs.
Independentment del resultat d’aquests
partits, estem obligats a continuar demostrant aquesta bona tendència de joc
que estem portant. De ben segur que si
les noies continuen treballant de valent
tal i com ho estan fent entre setmana,
la millora continuarà i, per tant, tindrem
més probabilitats d’aconseguir bons resultats contra els nostres competidors.
Només em queda llençar-vos una invitació perquè vingueu a animar les noies.
Aquells que ho heu fet ja heu comprovat
que d’emoció no en falta pas! A més,
veure com partit a partit les noies van
creixent i madurant...no té preu!

Andreu Enrich
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El vallès DHB, un equip en formació
Pel que fa a la situació actual del Vallès
Esportiu a Catalunya, actualment som
segons del grup B del campionat de
Catalunya, amb una victòria i dos empats, a falta del partit contra el RC Polo.
L’objectiu de l’Staff era conèixer més a
fons els jugadors i que ells veiessin quin
era l’estil de joc que volíem aplicar.
Pel que fa al Campionat de Divisió
d’honor B ens trobem quarts amb tres
victòries, dos empats i dues derrotes.
Mica en mica l’equip està guanyant
confiança i està aconseguint millorar
aspectes fonamentals en un equip en
formació.
Més enllà dels resultats, que per un
equip molt competitiu, com és el Vallès,
sempre són importants, tenim molt en
compte que el Vallès és un equip per formar jugadors amb l’objectiu que tinguin
les aptituds per jugar al màxim nivell. En
aquest sentit, intentarem millorar la tècnica individual, els conceptes tàctics, el
sentiment d’equip i tots aquells aspectes mentals que considerem importants
per competir a l’elit.
Roger Pablo

Fem per a tu
el que faríem
per als que més
estimem
Tens el nostre compromís

Protectors
bucals
fets a mida

Dra. Rosa Maria Ros

Metgessa odontòloga,
Col. 24831 - Col. 3434
Directora Centre

màxima

protecció
i comoditat

rosa.ros@lesescoles.com

Certificacions
de qualitat:

Carretera de Castellar, 38 (al costat de l’Escola Industrial)
08222 Terrassa -Barcelona
Telèfon 93
Mòbil 717

784 28 29
06 62 80

centredental@lesescoles.com - www.lesescoles.com
segueix-nos a:

SOM Dentistes

amb responsabilitat social
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Comencen les lligues de mamis i papis
Els papis
El passat mes de març un parell d’exjugadors de l’Atlètic, que veient com
de bé s’ho passaven les seves dones a
l’equip de les Mamis, i veient també que
l’Atlètic era, pràcticament l’únic equip
que no disposava d’un equip de papis,
va proposar al club la creació de l’equip
de PAPIS.
I així va ser com, un 24 de març, es va
fer el primer entrenament d’un grup de
pares de jugadors de hockey, que mai
havien jugat a hockey, i en conseqüència, no havien agafat un stick, si no era
per jugar el típic partit de pares i fills a
les festes de final de temporada.
En aquell primer entrenament, van presentar-s’hi una vintena de pares, que
van venir ben equipats i alguns que s’ho
van mirar per veure si els agradava el
projecte.
A partir d’aquest primer entrenament i
veient que hi havia suficients “papis” i staff,
animats a muntar un entrenament setmanal, va ser com varem començar els entrenaments dels Papis, dels dijous, al camp 3.
Finalment, la plantilla està composta per
vint-i-tres papis, que són els que estan
federats i participen a la lliga de Papis de
la Federació catalana. A part d’aquests
Papis, hi ha altres pares que venen i es
sumen als federats, concretament, durant els entrenaments dels dijous.
L’equip dels Papis ha jugat tres partits
de lliga des del començament de temporada, amb el balanç d’una victòria
(Barça) i dues derrotes (Castelldefels
i Iluro). Per molt que les derrotes han
estat superiors, la progressió de l’equip
ha estat magnífica, paral·lelament a
l’ambient creat dins de l’equip.
Plantilla: Oriol Torredeflot, Josep Campos, Albert Brizz, Jaume Trelliso, Cesc
Bertran, Marc Manonelles, Josep Morales, Juanjo Garcia, Carles Centelles,
Quico Torrent, Jaume Francisco, Josep
Valls, Antoni Vert, Joan Mulinari, Victor
Martinez, Lluis Alavedra, Pep Martinez,
Lluis Parera, Carles Vinyes, Oriol Ventura, Esteve Grau i Eduard Montull.

Les mamis
Parlar de les mamis, ara ja és parlar de
compromís, amistat, respecte i sobretot
diversió.
Acabem de començar la cinquena temporada “juntes”, i això ja ens porta a
tenir una certa complicitat i bon enteniment entre nosaltres.
Ens coneixem, fem stages de pretemporada, sopars regulars d’equip a les
instal·lacions del Club i hem assistit
a força esdeveniments plegades, des
dels torneigs European Hockey Festival
Mamis , que ja hem participat a quatre
edicions, els típics Interclubs (mini torneigs) que muntem els clubs per poder
jugar més partits, fins a arribar a fer un
pas endavant com és ara la lliga.
Hem iniciat aquesta lliga amb moltes
ganes de participar, però també de
guanyar, amb aquell esperit de superació i sacrifici que tenim les “mamis”.
Aquesta propera temporada, ens espe-

ren nous reptes esportius, combinats
amb petites sortides a altres clubs, de
cap de setmana, per fer diversos torneigs amistosos i de “fair play”.
Des d’aquí, animem a qualsevol noia que
superi els 35 anys i que no hagi practicat mai aquest esport, a que s’ animi a
venir amb nosaltres a passar grans estones de diversió i a fer una gran pinya,
a més de practicar esport i bellugar-se
una mica. Entrenem dimecres i divendres per millorar cada dia més!
La nostra plantilla està formada per:
Cristina Malgosa (entrenadora), Pere
Malgosa (nou entrenador d’aquesta
temporada), Valle Cabello (delegada i
jugadora), Ester Jover (delegada i jugadora), Carmina Trias, Yolanda Pau,
Maribel Ortega, Marga Vancells, Montse
Simó, Cristina Viciana, Laura Marquez,
Pola Riera, Carme Bogner
Consol Gutierrez, Julia Martí, Lissette
Ayala, Silvia Grau, Rosa Morral,Montse
Ferrand i Mercè Alguersuari.

HOCKEY
15

L’Atlètic-Heura participa en la primera lliga BBVA Hockey Plus
Després de deu anys de funcionament
dels equips Special hockey de l’AtlèticHeura, aquesta temporada inaugurem
la lliga oficial BBVA Hockey Plus. El funcionament de les temporades anteriors
es basava en diversos torneigs organitzats pels clubs, fet que significava molts
partits concentrats en dies puntuals.
D’aquesta manera, els nois i noies es
quedaven amb les ganes de jugar regularment. Per fi, amb l’ implementació
d’una lliga oficial, es disposarà de més
regularitat (concretament d’un partit al
mes, menys el novembre i abril que en
seran dos).
Quant als valors, treballem amb els
equips a nivell esportiu, però sobretot,
des de la vessant educativa: respecte als
companys i contraris, companyerisme,
esforç, confiança, seguretat, determinació, saber guanyar, encaixar derrotes...
L’Atlètic-Heura disposa de dos equips:
Equip Atlètic-Heura groc: Alba Colet
(portera),Belén Pérez, Berta Pascual,
Mariana Suárez, Silvia Dalmases, Marina
Ojeda, Jordi Pascual i Mariona Sánchez.
Equip Atlètic-Heura negre: Nadiya
Algans (portera), Cristian Rodríguez,
Alex Lachica, Raúl Cerrillo, Roger Ronsano, Ilià Riba, Marc Vila, Pedro Pereda
i Alba Molina.
Staff tècnic: Bibiana Oliva, Marta
Pérez, Carlota Freixa i Anna Ridameya.
Si parlem de perspectives d’aquesta
temporada, tenim jugadors/es de bon
nivell tècnic, per tant, esperem quedar
entre els tres primers a cada una de les
lligues.

NIT
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ENTREVISTA. Vinyet Figueras
“No està gaire lluny el dia que veurem
l’Atlètic guanyant una Lliga”
És la capitana de l’equip de Divisió
d’Honor de l’Atlètic. Amb aquesta ja són
14 temporades a la plantilla, on ha viscut bons i mals moments. Ha guanyat
títols, com el Campionat de Catalunya i
ha disputat finals de Lliga i de Copa. Ara
és la veterana d’un equip que mira al futur amb l’objectiu de consolidar-se a la
màxima categoria per tal de, més endavant, tornar a aspirar a cotes més altes.
Això ens ha dit...

“Segueixo jugant
perquè encara m’ho
passo molt bé dins
el camp”
“Intento aportar
a les més joves
l’esperit competitiu
que l’equip
necessita”
“Estic 100%
convençuda que
l’equip aconseguirà
els objectius
marcats”

veure vídeo
entrevista
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Per definir l’actualitat de la secció, hem de parlar dels principals
actes, sortides, torneigs i activitats diverses, que s’han dut i es
duran a terme al llarg de la temporada.
Obert en pista ràpida 2016 i circuit Pere Masip:

El 20 de novembre va finalitzar l’Obert
en pista ràpida 2016 amb una gran participació i un bon nivell.
Val la pena destacar la final ABM, on van
jugar dos jugadors “Top 100”, Antonio
Cano del nostre primer equip i Roger Ordeig. Els assistents van poder presenciar
un nivell de Tennis similar al de l’ATP.
Les actuacions dels nostres jugadors
Pere Argemí ( finalista infantil), Pau Bru-

net i Àlex Escoda (semifinalista de les
seves categories), van ser esplèndides.
En especial, però, cal destacar l’actuació
a la categoria Sènior del nostre jugador
Antonio Cano, que es va fer amb la victòria.
Aquest any, per altra banda, s’ha disputat a les instal·lacions del club una prova
del Circuit Pere Masip, un dels circuits
mes importants del tennis Català.

Equips juvenils,
absoluts i sènior:
Ja s’han començat a jugar les diferents
lligues de Catalunya, de “Promoció”,
Sèniors, tant masculí com femení, amb
molt bons resultats. El primer equip del
Club es va fer amb una victòria històrica, a casa del RCT Barcelona, en derrotar a l’amfitrió per 5 a 0.
Afortunadament, la majoria dels jugadors i jugadores, ( cada vegada en
més freqüència) participen als equips
de competició del Club i fan de l’Atlètic
un més gran i important referent dins el
Tennis català.

TENNIS
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Xerrada beques per
esportistes als EEUU
La secció de tennis va organitzar una
xerrada on l’empresa “Decoasports”
va explicar com aconseguir beques per
esportistes ( tennis, hockey, futbol etc),
per estudiar a les universitats dels Estats Units.
Aquesta oportunitat de beca als Estats
Units l'han aprofitat varis jugadors, que
han pogut desenvolupar una important carrera esportiva. Amb aquestes
beques, jugant en representació de les
universitats en les quals estudien, també cursen carrera professional, gràcies
als estudis que reben. És una oportunitat d'or que es brinda a alguns dels nostres jugadors.

veure fotos
Marc López

Clinic del Marc López campió de Roland
Garros i medalla d’or olímpica
El divendres passat, dia 21 d’octubre,
en Marc López, va impartir un clínic al
nostre club.
El jugador va aconseguir la medalla d’or
olímpica de dobles, juntament amb Rafa
Nadal, aquest estiu passat, a Brasil i va
imposar-se guanyador del Roland Garros en l’última edició, també en la categoria de dobles. Aquestes són les gestes
més recents d’en Marc, d’un palmarès
replet d’èxits, especialment en dobles.

Com era d’esperar en una cita d’aquesta
categoria, la pista central del nostre club
es va omplir de nens i nenes de l’escola
de Tennis, juntament amb altres joves,
que van fer que l’acte fos tot un èxit.
El club vol agrair la gran participació
dels nens i nenes de l’escola, als monitors, als pares i mares i en especial al
Marc,per aconseguir entre tots junts, fer
de la trobada un acte memorable.

veure vídeo

BONES FESTES
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Dissabte dia 17 de
desembre trobada
de super tennis i
porta un amic

veure
calendari

El dissabte dia 17 de desembre a les
15.30 hores es farà una trobada de Super tennis per a nens/es de entre 4 i
7 anys on cada nens/a pot portar dos
amics o familiars a participar d’aquest
acte.

Matinal de nadal
d’entrenament amb
el primer equip
El diumenge, dia 18 de desembre, de
10:00h. a 13:00h. , es farà una jornada
d’entrenament amb el primer equip absolut i l'Staff de l’escola de tennis.
Tant els socis, com els amics i nens/es
de l’escola, podran gaudir d’una jornada especial. Al finalitzar es farà un picapica per a tots els assistents.

Viatge a Mallorca “Rafa Nadal Academy”
El dies 25, 26 i 27 de novembre, una
expedició de 28 nens/es, pares, mares
i Staff de l’escola de Tennis del Club
van desplaçar-se a Mallorca a visitar
l’Acadèmia del Rafael Nadal, actual novè
millor jugador mundial, segons el Ranking ATP i ex número u.
L'experiència va ser molt profitosa, ja
que els visitants van poder estar amb
tot l’equip del Rafa i al mateix temps

van poder veure un dels millors jugadors
de la història del Tennis (el Rafa), entrenar en directe, en unes instal·lacions increïbles.
En nom del Club i de la secció de Tennis,
volem agrair el tracte i l’atenció de tot
l’equip de l’Acadèmia Nadal i al jugador,
personalment, ja que van fer viure als
assistents una experiència irrepetible i
inoblidable.

veure fotos
Rafa Nadal
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La secció de pàdel més que mai plena d’activitats
Com bé sabreu, de setembre ençà han
estat ben pocs els caps de setmana en
els que no hem pogut escollir entre una
o altre activitat en funció dels nostres
interessos: s’han fet intensius per recuperar la forma i el bon ‘toc’, s’ha portat
el millor pàdel de Catalunya amb el Súper Gran Slam de Menors per aprendre
dels cracks del futur, s’han encetat els
nous torneigs ràpids Pàdel Express dels
diumenges tarda, hem jugat un munt

d’hores alhora que col·laboràvem amb
una bona causa amb els tradicionals
solidaris organitzats pels companys de
l’Oncolliga i Cerclemón (ambdós esdeveniments amb una magnífica participació)
i, fins i tot, ha estat possible gaudir d’un
entretingudíssim clínic en el que durant
dues hores més de 70 jugadors i jugadores han disposat de l’oportunitat de
jugar amb en Gerard Company, jugador
professional del Pro Tour.

FORMACIÓ
A dia d’avui i després d’estar propers a
tancar la temporada de més creixement
de la secció dels darrers anys passant
dels gairebé 100 als més de 120 alumnes adults, l’escola de pàdel dirigida pel
Carlos Gunfaus ha esdevingut tot un
referent pels socis i no socis que practiquen aquest esport, creixent any rere
any de manera continuada tant pel que
fa a les classes particulars com per les
classes grupals dirigides als diferents
equips que tenim en la competició
d’Interclubs.
Aquesta mateixa evolució positiva també s’ha experimentat a nivell d’escola
infantil aconseguint emplenar-la tot i fer
relativament poc que ha començat la
nova temporada d’entrenaments i arribant per primera vegada a la cinquantena de nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i els 14 anys; gairebé un 40%
més que l’any passat. Dona goig passarse per les pistes un divendres per la tarda
i veure com les rialles i el moviment de
nens i nenes pel pàdel comença a estar
a l’alçada de la resta de les seccions del
club, fent-ho alhora en perfecte sintonia
amb el correcte desenvolupament de la
resta d’activitats formatives i de lleure
dels adults. Quina millor mostra hi ha de

la màgia del nostre esport quan pares i
fills, cadascuns rodejats dels seus amics,
poden estar passant-s’ho bé suant la
cansalada tot fent classes separats tant
sòls per un parell de vidres.
Ha estat precisament aquesta bona
acollida per part dels socis la que ha
ajudat també a continuar amb l’evolució
del model que va presentar-se com a
una novetat de la temporada passada,
consolidant els grups de tecnificació per
a les joves promeses (14-16 anys) a la
mateixa vegada que s’ha creat un altre

petit grup de nens d’entre 13 i 14 anys,
també amb un nivell d’entrenament alt,
per tal de fer aflorar el potencial que tenen i facilitar-los que puguin accedir a la
propera fase de tecnificació comptant ja
amb un mínim nivell de competició. Tant
en un cas com en l’altre tenim el goig
d’haver assolit un quòrum ben interessant d’alumnes que fan i faran créixer el
nivell de pàdel dins i fora del nostre club.
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COMPETICIÓ
Adults (interclubs)
Menors (pàdel kids) Ja a tocar d’ acabar l’any s’estan acabant
Un any més la secció de pàdel participa a la Lliga Pàdel kids. Aquesta lliga
(pionera a Catalunya i iniciada ara fa tot
just 6 anys per tres clubs de Terrassa,
Atlètic, Club Natació i Terrassa Sports)
permet iniciar als nens/nenes a la competició interclubs amb l’objectiu de
poder competir i posar en pràctica els
conceptes esportius i els valors educatius fonamentals de l’esport que tant es
reforcen a la nostra escola.
Aquest setembre la nostra companya
Carme Rico ha pres el relleu a en Miquel Artés a la capitania, tot estrenant
l’incipient inici de temporada amb un
espectacular ple de victòries.

Carme Rico

veure fotos
pàdel kids

les competicions per equips que organitza la Federació Catalana de Pàdel en les
quals aquesta temporada l’ Atlètic hi ha
participat amb una xifra rècord de 14
equips entre: Interclubs Femení, Masculí,
Veterans Masculí i Interdames. Aquests
14 equips representen més de 200 jugadors inscrits, repartits entre les diferents
categories.
Creiem que és important destacar l’ importància dels Interclubs, en tant que
ofereixen als jugadors i jugadores la possibilitat de competir en equip, i de fer-ho
jugant amb gent d’altres clubs contra la
qual no es pot jugar habitualment.
Per aquells que la competició i els valors de formar part d’un equip són una
motivació, els interclubs són una molt
bona oportunitat per posar-ho en pràctica. Competir en equip, a més a més
de l’esforç i l’entrega necessaris per la
competició, també implica companyonia, generositat, sacrifici, responsabilitat
i sobretot disponibilitat.
Aquesta temporada ens hem de felicitar
perquè s’ha assolit una alta inscripció de
jugadors i jugadores en les competicions
per equips, cosa que demostra l’interès
que desperten en els socis, però no ens
podem quedar aquí. La xifra absoluta
d’equips ja és prou significativa, així que
des de la secció pensem que l’objectiu
que ara cal marcar-nos per la temporada vinent no ha de ser tant créixer en
nombre de llicències, sinó en posar els
mitjans que puguin estar en les nostres
mans per ajudar a esprémer el potencial
i augmentar el bagatge tècnic d’aquests
equips que ens representen.
D’entre totes les idees que s’estan desenvolupant, replantejar els entrenaments de grup de cara a la temporada
vinent és probablement el major repte
que ens hem proposat assolir. Prenent
com a exemple el que es fa a altres
clubs de pàdel de renom (o sense anar
més lluny, a l’estimat Hockey de casa
nostre), s’està estudiant la manera més
adient per introduir entrenaments sistemàtics setmanals o quinzenals organitzats i adaptats a les diverses categories
per tal de reforçar la convivència entre
els seus integrants, treballar tàcticament
amb les diferents parelles, augmentar el
nivell de competitivitat de tots els jugadors i jugadores setmana a setmana
i facilitar el seguiment de l’evolució de

tothom per part del nostre equip de monitors; una millora que, esperem, tingui
tan bona acollida com desitgem i mostri els seus primers resultats a curt-mig
termini. I això sense deixar mai de costat als que no competeixen a Interclubs
en nom del Club.
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Previsió
campionats 2017
Dins de la relativa ‘loteria’ que suposa
sempre l’adjudicació de l’organització
d’esdeveniments oficials d’abast territorial, fa uns pocs dies la secció ha
sol·licitat a la Federació Catalana de Pàdel poder acollir 3 proves a les nostres
instal·lacions al llarg de l’any vinent. Tot
i que tenim fermes esperances que alguna d’elles pugui ser-nos atorgada
ens haurem d’esperar fins a finals d’any
per saber-ho atenent a la gran quantitat de clubs que hi opten (més de 200)
i a la forta competència que es genera
entre tots ells per poder esdevenir seu
d’alguna de les vàries desenes de competicions oficials de l’any.
A títol merament informatiu, un cop
analitzats els calendaris a fi d’evitar solapaments amb altres activitats ja programades a l’Atlètic i preveient les dates
en que resultaria més probable que els
altres clubs de la nostra comarca també
optessin a aquestes o altres proves, les
que hem acabat escollint d’entre totes

LES OFERTES PER LA FEDERACIÓ
HAN ESTAT LES SEGÜENTS:
Petició per acollir el Campionat de
Catalunya per equips de 2a categoria
-en el que l’ATHC hi seria present- (entre el 19 i el 26 de Març)
Petició per acollir el Campionat de
categoria Bronze (entre el 27 de Març
i el 2 d’Abril)
Petició per acollir el Campionat de
Categoria Or En primera opció: del 21 al 28
de Maig i en segona opció del 2 al 9 de juliol.

A banda, en paral·lel i de manera oficiosa, també hem formalitzat el nostre interès en poder tornar a acollir una de les
poques proves del circuit del Súper Gran
Slam de Menors a principis de Setembre
tot i que les noves normes federatives
hagin passat a prioritzar el repartiment
d’aquests torneigs entre els clubs que
tinguin més de 10 pistes. Al nostre favor
però tenim el reconeixement a la bona
feina feta que la pròpia Federació va fer
al nostre club en ocasió de l’acollida del
Súper Gran Slam de Menors d’aquest
passat Setembre.
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Àrea social
Des de l’àrea social de la nova junta de
pàdel, dir-vos que estem molt animats
en prendre el relleu de l’anterior Junta
i que ens esforcem de valent per ferho tant bé com ells ho van fer. El repte
no està resultant fàcil però com que de
ganes no ens en falten, amb l’ajut (i un
xic de comprensió) per part de tothom
i amb el recolzament incondicional i les
orientacions que ens estan donant en
Carlos, l’Iban, en Marcelo, el Kylian i tot
l’equip de monitors, creiem que ens en
sortirem.
En els darrers sis mesos ja els hem ajudat a tirar endavant amb les 12 hores,
l’open mixte, el Stern, el sopar de tancament de temporada, el Torneig de
Menors, els Express dels diumenges, els
solidaris de Cerclemon i Oncolliga,... i
ara també el tradicional Sopar de Nadal
del 2 de desembre amb les seves partides per agafar gana, un nou Express
pel 4 obert a socis i no socis, el Campus
Day organitzat pel CIE i un divertidíssim
torneig de pares i fills que s’està començant a gestar pel 18.
Com podeu veure amb activitats socials
no hem parat, però som ben conscients
que encara podem millorar i ja estem
treballant per fer-ho. Intentarem que
d’una manera regular cada mes tinguem alguna activitat social que oferirvos al club a nivell de pàdel (tornejos ràpids, lligues socials, mixtes, pares i fills,
solidaris, campus,... ), segmentades per
a tots els nivells i tant econòmiques com
ens sigui possible per que mai no us faltin propostes entre les que escollir el
que més s’adapti als vostres interessos.
Tots els esforços són pocs per mantenir
el caliu d’una secció que ha estat i seguirà estant principalment centrada en
el lleure dels socis i en fomentar totes
aquelles activitats familiars i socials que
desitgeu. L’objectiu és clar: passar-nosho bé jugant a pàdel amb els nostres
amics i familiars. El nostre lema és: “
juguem com sempre i tenim més amics i
amigues que mai”.
Ferran Rodriguez

veure fotos del
sopar de pàdel

Sopar de pàdel
El passat divendres dia 4 de desembre
vàrem celebrar el sopar de Nadal.
Abans, però, varem fer uns quants partidets informals per anar fent boca al
sopar.
Al final prop de 90 comensals varem
gaudir d’una estona divertida, entregant singulars premis, presentant la
nova junta i desitjant unes bones festes
de Nadal.
Tot junt amenitzat pel DJ MANZA que
amb la seva música vàrem gaudir....fins
que ens van “deixar”....
Moltes gràcies a tots els que vareu venir
i bon nadal tothom.

Audi A l’avantguarda de la tècnica

#SUV?
#coupé?
#trendingtopic?

Nou Audi Q2 #untaggable
El millor és impossible d’etiquetar.
Per què hem d’etiquetar-ho tot? Quan alguna cosa és veritablement #única t’adones que també
pot ser #autèntica, #inesperada o #trencadora. I al final, descobreixes que hi ha coses que no
poden definir-se amb una sola paraula. Com el nou Audi Q2. És un #SUV?, #coupé?, #esportiu?,
#quattro?, #emoció?, #adrenalina?, #control?… És tot això i molt més. És #untaggable.

Sarsa
Galileu, 234
08224 Terrassa
Tel. 93 789 11 66
www.sarsa.com
Nou Audi Q2 de 116 a 190 CV (85-140 kW). Emissió CO₂ (g/km): de 113 a 134. Consum mitjà (l/100 km): de 4,3 a 5,8. Informació Audi: 902 45 45 75.
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FENT BALANÇ DE BIKELAMOLA
Introducció a l’escola de trial Bikelamola
L’escola de Trial Bikelamola acaba l’any
posicionada entre les 5 millors de Catalunya. Més de 9 anys de trajectòria avalen la seva professionalitat en formació
de Biketrial i Mountainbike. Actualment
liderada per Jaume Tort, compta amb un
equip de cinc entrenadors, tots ells professionals del sector, els quals combinen
els entrenaments amb la seva carrera
esportiva.
La nostra escola centra la seva activitat de dilluns a dissabte, cobrint tots els
nivells, amb edats des de 4 anys fins a
16 anys. Gràcies a la gran afluència a
cadascun dels grups, podem segmentar
molt bé els nivells, aconseguint així que
els nostres pilots millorin i gaudeixin en
el millor ambient.
La filosofia de Bikelamola, com qualsevol
escola de trial, sempre s’ha centrat en la
formació de tot tipus de pilots, especialment els més joves i novells ( ja que són
la base de l’esport), però mai deixant de
banda l’alta competició. És per això que
comptem amb diversos campions nacionals i un campió del món.

Racing team
Aquest 2016, hem vist com el nostre
equip de competició, compost per quatre dels nostres entrenadors, prenia
part a la majoria de les competicions
nacionals i internacionals del màxim nivell.
A nivell Nacional: Jaume Tort : 3er Campionat de Catalunya / Carlos Sazatornil:
4rt al Campionat de Catalunya / Pau Galí:
5è al Campionat de Catalunya / Joan Torres: 4rt al Campionat de Catalunya de la
categoria de 26 polsades.
L’aventura internacional va començar a
Polònia, el mes de Maig, amb la primera
cita de la copa del món. Els resultats van
ser els següents: Jaume Tort ( 5e classificatòries) / Carlos Sazatornil ( 6e classificatòries) / Pau Galí (8é classificatòries) /
Joan Torres ( 8è en categoria de 26 polsades).
Gràcies als bons resultats obtinguts a la
primera prova de la Copa del món, tots els
membre del equip de competició, varen
ser seleccionats per la SELECCIÓ CATALANA de ciclisme, per acudir a la segona cita
del Circuit Mundial.

Aquesta vegada, la Copa del Món es va
disputar a les Menuries (Alps Francesos).
El millor resultat va ser per en Carlos Sazatornil, que va aconseguir un merescudíssim tercer lloc a les classificatòries.
L’equip va participar en dues proves més
(Albertville i Antwerp), sempre representant la Selecció Catalana.
Aquest any, la secció de competició ja
es prepara per poder afrontar les competicions internacionals amb èxit, amb
entrenaments regulars, tres dies a la
setmana, de 20:00h a 21:00h.

Campus:
Oferim la versió més lúdica del trial en format de campus, en aquests tres períodes:
NADAL
SETMANA SANTA
ESTIU

Previsió pel 2017:
L’escola està creixent cada trimestre, de
la mateixa manera que ho fa el nivell dels
seus integrants. Enguany, es preveu que
la gran majoria dels alumnes assisteixin a
competicions regionals i campionats de
Catalunya, professionalitzar-nos encara
més per assolir més rellevància dins del
mercat.

Competicions
organitzades:
Durant aquesta temporada l’escola ha
organitzat dos campionats. Els dos amb
molta participació i bons resultats dels
pilots de la casa.
COPA CATALANA (OCTUBRE)
COPA BARCELONA (ABRIL)

+ INFORMACIÓ
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CIE, la iniciació amb
molta marxa
Els petits del Club estan gaudint d’allò
més amb les activitats que duen a terme
al Centre d’Iniciació Esportiva.
Des que ha començat la temporada, els
nens i nenes han pogut fer un tast de
tots els esports que es practiquen al
Club. D’entre molts altres, han pogut
experimentar activitats d’aigua, a la piscina del Club, en dues ocasions.
A part de les activitats esportives, les
quals es basa el Centre d’Iniciació Esportiva, es fan un munt d’activitats temàtiques, principalment estacionals.
Més o menys es fa una activitat temàtica, un cop al mes.
A finals d’octubre, es va dur a terme
la celebració de la Castanyada, mentre
que a finals de novembre es va fer una
gimcana amb els pares.
Al CIE es dóna molta importància a les
relacions, és per això que s’ha fet una
trobada de hockey amb l’escola del
M88H i una trobada de súper tennis.
La pròxima activitat estacional serà el
pessebre vivent, que es farà el dia 17 de
desembre. Aquell dia s’aprofitarà també
per fer una recollida de diners per “ La
Marató de TV3 “; serà una xocolatada
solidària.
Pel que fa a la resta de l’any, quedaran
la celebració del carnestoltes, la gimcana d’avis, que es farà durant el segon
trimestre, la festa de Sant Jordi i la nit
a l’Atlètic, que es farà a finals del tercer
trimestre. Totes les celebracions comptaran amb un munt d’activitats i sorpreses pels petits del Club.
Finalment, només quedarà la festa final
de temporada de les escoles del club,
que es celebrarà el dia 17 de Juny.
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Jordi Robirosa, Toni Bové i Genís Roca
estrenen el cicle de conferències.
Dins de capítol d’activitat socials que
formava part del Pla Estratègic es podia llegir que per tal de fomentar les
relacions socials i dinamitzar el xalet,
s’organitzarien activitats al llarg de la
temporada dirigides a tots els socis per
gaudir també del club a més de la pràctica esportiva.

Una tertúlia
apostoflant!

Dit i fet, el passat 22 de setembre, un
dijous a l’hora de sopar es van aplegar
un centenar de persones per viure en
directe la tertúlia que el periodista Jordi
Robirosa i el fisioterapeuta de la secció
de bàsquet del Barça durant 34 anys,
Toni Bové, ens van oferir al llarg d’un
parell d’hores. Potser molts no sabíeu
que el Toni va ser també el fisio del nostre primer equip de hockey des de l’any
1984 al 1986.
Entre les anècdotes de l’època del club
i sobretot les de bàsquet es va posar de
manifest el profund coneixement que
cadascun té de l’esport de la cistella i de
tots els altres esports en general, sobretot del hockey.

Genís Roca va
parlar del món
digital a l‘Atlètic
El passat 25 de novembre es va celebrar
la segona activitat de la temporada.
Molt interès va despertar entre els socis
de l’Atlètic la presència de Genís Roca
(Girona, 1966) expert en Internet, sent
una de les persones més influents de
l’estat en aquest sector, que sota el títol
“El món digital ens porta a una nova revolució social “va oferir una conferència
que no va deixar indiferent a ningú.
La intervenció de Genís Roca va constar
de dues parts, a la primera va desenvolupar l’evolució d’Internet, la seva aparició en el 1995 a través de les empreses
va aportar en l’optimització de processos i va generar la gran onada de l’ecommerce, més tard, a partir del 2005
van entrar les persones a través de les
xarxes socials amb les seves opinions,
els negocis van haver de gestionar la
seva reputació en els espais en línia, i
ara ens trobem a l’Internet de les coses
on els sensors proveeixen infinitat de

dades en temps real i és necessària la
gestió de tota aquesta informació.
A la segona part, Genís Roca va incidir
en l’impacte del fet digital en la nostra
societat actual, destacant que indubtablement la transformació digital eliminarà molts llocs de treball i que cal
dissenyar molt bé l’escenari de transició, que afectarà una generació sencera
i que pot apartar moltes persones els
treballs perillen pel cotxe connectat, la
robòtica o la intel·ligència artificial.
Extraordinària conferència que obre
el camí a altres temes d’actualitat per
tractar-los en futures xerrades amb el
mateix format que va agradar als més
de 150 assistents.

COTXES SENSE CARNET
NOUS MOTORS
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