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EDITORIAL

E
Els socis que van assistir a l’assemblea 

anual van poder seguir de primera mà 
l’evolució econòmica, social i esportiva 

del club durant la temporada passada. Tot 
girava al voltant de les conseqüències de la 
pandèmia que estem vivint i patint.

Malgrat  tot podem dir amb orgull que 
no hi ha cap de les tres grans àrees sobre 
les que se sustenta el club que pateixi més 
que una altra. 

L’esportiva amb totes les seves seccions a 
ple rendiment compleix els seus objectius 
fins i tot es superen.

Guanyar la Copa del Rei per part del primer 
equip masculí de hockey ha fet pujar com 
mai l’autoestima de tot el club sobretot 
tenint en compte el nivell i la qualitat de 
l’equip amb les recents incorporacions 
de tants jugadors del planter, i no podem 
deixar de mencionar l’èxit del nostre 
primer equip femení que acaba de guanyar 
el campionat de Catalunya de sala.

L’àrea econòmica es manté suficientment 
sòlida a partir d’un seguiment i control 
exhaustiu que a costa d’alguns sacrificis 
permet al club complir amb els seus 
compromisos.

No s’entendrien els números presentats 
al tancament de l’exercici anterior si no 
fos per una gestió rigorosa i a vegades 
complicada. 

Finalment la tercera àrea, la social, la més 
important. Són els socis els que fan gran el 
club en tots els aspectes i és precisament 
el nombre d’associats que tenim en cada 
moment el que fa que el club disposi 
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de l’economia suficient per fer front al 
pressupost aprovat anualment.
Hem de destacar un fet molt important 
i molt d’agrair a totes les persones que 
gestionen la captació de recursos externs, 
patrocinadors, subvencions, etc. perquè 
tots els ingressos que entren al club per 
aquests conceptes són diners que eviten 
que les quotes augmentin.

La Junta té l'obligació de gestionar els 
imports de les quotes adaptant-les al 
mínim necessari per cobrir el pressupost 
del club. A partir d’aquest any s’ha fet 
un pas més, tal com heu pogut seguir 
en les informacions que rebeu des de 
l’àrea de comunicació, acollint-nos al 
fet de ser una entitat d’utilitat pública 
ens permet desgravar-nos una quantitat 
prou significativa en la nostra declaració 
de renda. En definitiva el club beneficia 
exclusivament als socis, entenent aquesta 
operació com una rebaixa de quotes 
deixant-les molt per sota del cost que 
haurien de suportar per mantenir un club 
tan gran com l’Atlètic amb tots els serveis 
en funcionament. 

El club està a punt d’iniciar unes inversions 
de gran envergadura destacant la 
construcció i reforma dels camps de 
hockey. L’Atlètic amb gairebé mil fitxes no 
es pot permetre no tenir unes instal·lacions 
dignes, que no és el cas en aquests 
moments pel que fa a aquests dos camps.

Sobre la taula doncs, el finançament 
d’aquestes obres: crèdit, subvencions, 
aportacions personals, mecenatge, 
patrocini... Estem oberts a tot.I
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CLUB

Neix l’Associació Espanyola de Clubs    de Hockey Herba
L’Atlètic Terrassa és membre fundador juntament amb 6 clubs més de la Divisió d’Honor.

CLUB

Presentació de l’Associació OBJECTIUS:

1. Millor 
representació 
davant les 
Federacions

2. Millors 
calendaris 
pels clubs

3. Millor 
finançament

REDACCIÓ

Aprofitant la Copa del Rei i de la 
Reina celebrada al Polo, es va fer la 
presentació oficial de l’Associació 

Espanyola de Clubs de Hockey Herba 
(AECHH) per part dels presidents de 
l’Atlètic, CD Terrassa, Club Egara, Reial 
Club de Polo, Junior FC, Club de Campo i 
Complutense. L’objectiu és que n’acabin 
formant part tots els clubs de Divisió 
d’Honor i en aquests moments ja compta 
també amb la participació del Barça, el 
Sardinero i el Tenis. 

Per tal de tenir un debat de tu a tu amb 
la Federació Europa, es va constituir la 
Associació Europea de Clubs la primavera 
del 2021 amb Leandro Martínez Zurita, del 
Polo, com uns dels principals impulsors i 
que n’acabaria sent el president. 

És ell qui fa de representant espanyol tot 
i que el president de l’AECHH és Jaime 
Coghen. Igual que a Espanya, a Bèlgica, 
Alemanya, Àustria i Països Baixos també 
s’han creat associacions nacionals de clubs 
per coordinar els clubs de cada país.

Els presidents dels clubs fundadors durant la presentació oficial durant la Copa del Rei.

Els seus objectius

En el comunicat fundacional es presenta 
l’associació com un vehicle de defensa 
dels clubs d’elit espanyols de la divisió 

d’honor i com a eix de comunicació entre 
ells, que són els qui formen els jugadors de 
les seleccions nacionals i els protagonistes 
en les competicions domèstiques i l’EHL. 
L’objectiu és unir forces per defensar 
millor els interessos dels clubs, sigui en 
aspectes nacionals com internacionals. A 
més també ha de poder permetre un millor 
finançament pels clubs.

Ara, gràcies a les Associacions, els 
clubs poden fer d’interlocutors amb les 
Federacions Europees o Internacional 
sense haver de passar per les federacions 
nacionals. Fins ara això no havia passat mai 
i és un gran pas per la defensa dels clubs i 
els jugadors.

Les disputes pels calendaris

AEn l’actualitat, la política dins 
del món del hockey enfronta els 
interessos dels clubs, responsables 

de la formació i cura dels jugadors, i les 
federacions, que prioritzen el hockey 
internacional envers el de clubs. 

Una de les propostes que ja han posat 
sobre la taula és blindar el calendari de la 
lliga espanyola amb almenys 25 caps de 
setmana repartits en dues finestres. La 
primera seria de setembre a desembre i la 
segona de febrer a juny per poder jugar les 
competicions de clubs, com són les lligues, 
els play-offs, la Copa i l’EHL. 

Per exemplificar la problemàtica, aquesta 
temporada, s’haurà jugat la primera volta i 
la Copa en tan sols 9 caps de setmana. Tot 
el hockey d’un quadrimestre reduït a poc 
més de 2 mesos. La segona volta, l’EHL i 
la Final Four es disputaran en 11 caps de 
setmana, que no arriben als tres mesos. 
Només 20 caps de setmana oficials pels 
hockey herba de clubs. La resta es destina 
principalment al hockey internacional amb 
partits de la Pro League o competicions 
com els Europeus o Mundials. 

Aquesta problemàtica no és només 
d’ara, però, els clubs porten molt temps 
condicionats pel hockey internacional.

Un altre cas molt recent és el Mundial 
Sub21 femení que es jugarà a Sud-àfrica. 
Inicialment, s’havia de jugar a principis 
de desembre i que finalment la data 
establerta per la Federació és la primera 

quinzena d’abril. Aquesta decisió unilateral 
deixa als clubs europeus sense les seves 
jugadores sub21 durant almenys dos caps 
de setmana de competició. Per si no fos 
suficient, arribarien dos dies abans de l’EHL 
i, per tant, sense haver entrenat amb els 
seus equips. 

Com a resposta, diverses federacions, 
d'entre elles, Espanya, ja han retirat les 
seves seleccions del Mundial. 

És per aquests casos, que les associacions 
de clubs volen blindar un calendari per tal 
que les competicions es puguin disputar bé 
i amb el temps que es mereixen. 

Més ingressos 
i compres conjuntes

Un dels altres aspectes on l’Associació 
treballarà és en l’econòmic, per tal 
de millorar la salut financera de tots 

els seus membres. 

Els protagonistes de les competicions 
organitzades per la Federació Espanyola 
com la Lliga i la Copa són els clubs. 
Actualment, l’explotació de patrocinis 
recau en la Federació i els clubs no en reben 
res directament. Més aviat al contrari, 
participar significa un gran cost i no hi ha 
premis ni facturació pels participants. 

També es vol treballar en l’estalvi. La majoria 
dels clubs comparteixen costos similars 
pel fet de participar en les competicions 
i l’AECHH vol funcionar com a central de 
compres per aconseguir millors condicions 
per casos com viatges, allotjaments o 
material.

Són una sèrie de passos 
que hem de fer per fer les 
coses millor i avançar com a 
esport

L’Atlètic hi havia de ser si 
o si com a fundador

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE L’ATLÈTIC EN FORMI PART?

"Feia anys que en parlàvem i finalment 
ha estat una realitat. Com no podia ser 
d'una altra manera l'Atlètic ha estat un 
dels impulsors de l'associació i per tant 
fundador.

És evident que, anant junts els 
principals clubs nacionals, tindrem 
més força per negociar aspectes que 
malgrat que ens afecten directament, 
a vegades la Federació no ens té en 
compte. Tot i això jo li dono encara més 
importancia al fet de  poder asseure'ns 

en una taula amb la FIH i amb l'EHF a 
través de l'Associació Europea perquè és 
d'aquí on surten les propostes que vist 
cap on va el hockey mundial podrien 
arribar a qüestionar la filosofia dels clubs 
com ara el nostre.

És un enfrontament entre el hockey 
europeu, basat en els clubs, i la Federació 
Internacional on els objectius del 
departament de màrqueting estan per 
sobre de qualsevol altra consideració".

 

Clubs membres de l'AECHH:

Parlem amb Josep Maria Biosca 
de la importància d'aquesta Associació 
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Ara, ser de l’Atlètic, 
té més beneficis que mai

Aquella gran notícia que s’anunciava 
el 2020 que els socis i sòcies de 
l’Atlètic es podrien deduir part de 

les quotes, cada dia està més a prop de 
ser una realitat. En la declaració de la 
renda del pròxim maig, pel sol fet de ser 
membres del club, els titulars es podran 
deduir l’equivalent a dues quotes a l’any 
aproximadament.

Aquest avantatge fiscal és possible 
gràcies al reconeixement del club com 
a Entitat d’Utilitat Pública i a una nova 
estructuració de les quotes, diferenciant 
una quota esportiva i una quota social. 
Aquesta mesura, aprovada en l’assemblea 
extraordinària de socis de 2021, no 
implica cap modificació en el seu import 
però permet que la part corresponent a la 
quota social es pugui deduir.  

Pròximament l'equip de recepció us farà 
arribar tota la informació del procés de 
forma detallada.

REDACCIÓ

CLUB

Què està fent el club?

Durant el mes de gener, des del 
club es va enviar la informació a 
l’Administració de les donacions 

fetes per cada soci i sòcia. Aquest import 
serà la base a deduir per cada titular en la 
declaració de la renda. 

Actualment, s’estan preparant els 
comprovants que s’enviaran a cada titular 
amb els imports corresponents i ja al mes 
de març, des de Recepció s’informarà 
de les dates i la forma d’entrega dels 
certificats. 

Què haurà de fer el soci?

Quan faci la declaració de la renda, 
el maig de 2022, simplement haurà 
de comprovar que en l’apartat de 

donacions, la xifra correspon amb la que 
es va informar des del club. a d’entrega 
dels certificats.I

Si voleu fer alguna consulta sobre 
aquests temes podeu enviar 
un correu a cristina@athc.cat
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L’Atlètic celebra l’Assembla 
General de Socis i Sòcies

El passat 16 de desembre, de forma 
presencial, es va celebrar la reunió 
dels socis i sòcies del club. En 

aquesta ocasió es van repassar l’informe 
del president, la Memòria d’Activitats de 
la temporada 2020/2021 i l’Informe de 
Gestió. 

De nou es va tornar a exposar els 
avantatges fiscals que podran gaudir els 
socis en la seva declaració de la renda del 
2021 (més informació a la pàgina XX). Es 
va aprovar la liquidació de l’exercici 20/21 
i el pressupost de la temporada 21/22.

Es va destacar també l’important i greu 
augment del cost de la llum que afecta 
el club i com a mesura per combatre-ho, 
la quota d’instal·lacions de la temporada 
es destinarà a la instal·lació d’un sistema 
de plaques solars fotovoltaiques  i així 
poder estalviar els costos tan elevats i on 
es podran beneficiar totes les seccions, i 
alhora ser cada cop més sostenibles.I

REDACCIÓ

CLUB

L'assemblea es va celebrar de forma presencial al Xalet. 
Autor: ATHC

Renovació integral del jacuzzi
Una de les millores fetes 
durant aquests mesos 
ha estat la reparació 
del Jacuzzi. Després de 
renovar el sistema de 
filtratge i cloració, el 
Jacuzzi ja torna a estar 
en funcionament.I 

BREU

El Patge Xiu Xiu visita l’Atlètic
El darrer dia de l’any, 
el patge Xiu Xiu, com 
és tradició, va tornar a 
l’Atlètic per recollir les 
cartes dels nens i nenes 
per Ses Majestats els Reis 
d’Orient.I 

BREU
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Una Copa amb gust de revenja
El títol es va decidir en l’últim instant, com fa dos anys, però aquest cop 
la moneda va caure del costat groc

Que la Copa és una competició 
d’emocions fortes ho comprovem 
cada temporada. En aquesta ocasió, 

el setzè títol en el palmarès de l’Atlètic 
va tenir, a més, un gust encara més 
dolç. Victòria al camp del Polo en l’últim 
moment, repetint la història de fa dos anys 
a Can Salas, però a l’inrevés.
Sovint es diu que el partit més difícil és el 
primer. I si no és el més difícil, segurament 
sí el més perillós. Un partit mai es pot 
donar per guanyat fins al final i tampoc 
aquesta vegada va ser una excepció. El 
rival de l’Atlètic als quarts de final va ser 
el Complutense. La victòria va ser molt 
ajustada, per 2 a 1, amb gols de Pau Cunill 
i Grau Albert.

Superat el primer obstacle, arribaven els 
plats forts. A les semifinals, el Club Egara. 
Els ratllats venien d’una primera volta de 
lliga molt irregular, però potser això els 
convertia en un rival ferit i més perillós. 
L’equip de Xero Gasol va fer un bon partit. 
Va ser un derbi vibrant, com gairebé tots. 
Pau i Pepe Cunill van posar l’Atlètic amb 
avantatge i l’equip va saber patir fins al 
final davant un Egara que només va poder 
marcar un gol a les acaballes (2-1).I

Lluís Cervelló. 

HOCKEY

Pepe Cunill celebra el gol contra l'Egara. 
Autor: RFEH. 

L'eufòria dels jugadors de l'Atlètic.
Autor: RFEH.

Un altre cop, el Polo

Diumenge esperava una nova final 
contra el Polo. Sisena final Copa 
entre els dos equips en els últims 

deu anys. En el rerefons del partit, l’espina 
clavada pel títol que el conjunt barceloní 
va aconseguir a Can Salas el 2019.

La final va ser molt equilibrada i amb 
domini altern. La primera meitat va ser 
groga i es va arribar al descans amb un 
0-2, gràcies als gols de Santi Ibáñez i Grau 
Albert. A la represa, tot va accelerar encara 
més. La reacció del Polo va ser fulminant, 
amb dos gols molt seguits per empatar 
el marcador. Però l’Atlètic, tot i ser un 
equip jove i molt renovat, és cada cop més 
madur. No només no es va empetitir sinó 
que va tornar a apretar. Marc Vizcaíno va 
fer el 2 a 3. A les acaballes, el Polo va fer 
l’empat a 3. Tot semblava encaminat als 
shoot-outs, però l’Atlètic va saber portar 
els últims instants de joc a prop de l’àrea 
rival. I d’aquí en va sortir un penal córner 
que es va acabar llançant amb el temps 
exhaurit.

Pau Cunill, en el tercer intent, va marcar el 
4 a 3 definitiu. L’eufòria es va desfermar 
en una graderia de l’Eduardo Dualde plena 
de samarretes grogues i negres.I

Els jugadors celebren la victòria amb el Còrner Groc. 
Autor: RFEH.

Superior: Marc Sallès just abans 
d'aixecar la Copa. 
Inferior: Pau Cunill durant el llançament 
del penal de la victòria.
Autor RFEH.
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HOCKEY

L’Atlètic tanca 
la primera volta 
com a segon 
i amb grans 
sensacions

El  primer equip va registrar una primera volta de menys a 
més: la derrota al camp del Tenis en la segona jornada i la 
remuntada que van patir contra el Polo a casa en la jornada 

següent van ser els dos únics partits en què l’equip de Xero Gasol 
no va aconseguir els tres punts. 

A partir d’aquell moment, l’equip va assolir el rumb adequat per 
arribar a la Copa amb grans aspiracions. Durant les jornades 
següents, cal destacar el gran partit viscut a Can Salas contra 
l’Egara, amb victòria per 6 a 4 i les dues victòries en la doble 
jornada contra Club de Campo i Complutense, que van situar 
segon a la classificació. A només un punt del Polo, la Bandera va 
tancar la primera volta amb set victòries, un empat i una derrota, 
sumant 22 punts. 

REDACCIÓ

El Capità: MARC SALLÉS
En aquesta primera volta l'equip ha crescut moltíssim. Des 
del primer moment el Xero i l'staff han sabut transmetre 
que tot i tenir moltes noves incorporacions havíem de ser 
un equip guanyador. 

Els jugadors teníem clar que l'única manera de ser 
competitius en els moments importants era voler millorar 
cada dia, en la tècnica, tàctica, física i mental.

Acabar guanyant la Copa és una gran recompensa a tot el 
treball fet però això no s'acaba aquí. Queda la millor part 
de la temporada, una segona volta plena de partits més 
competitius que mai i on podem optar a guanyar una lliga i 
una copa d'Europa!

L'Atlètic celebra el sisè gol contra l'Egara al Josep Marquès.
Autor: Otger Ballesté.

El Vallès creix 
i acaba la 
primera volta en 
6à posició

Com en el cas del primer equip, el Vallès començava la 
lliga amb un equip molt renovat. Les primeres jornades, 
desplaçaments complicats i rivals forts van impedir a 

l’equip sumar els punts que haurien donat la tranquil·litat durant 
les primeres setmanes. En molts partits, el Vallès dominava el 
marcador però no aconseguia tancar els partits i s’acabaven 
escapant els punts. 

A mesura que avançava la lliga, l’equip va seguir millorant en 
aquest aspecte i va tancar-la amb tres victòries consecutives. 
En total, va guanyar quatre partits, en va empatar quatre i en va 
perdre tres, sumant 16 punts al tancar l’any. 

REDACCIÓ

El Capità: SERGI PUIG
L’equip ha evolucionat molt durant la primera volta, hem 
fet un gran treball i esforç durant aquesta, al principi no 
acompanyaven els resultats, ja que som un equip jove i 
amb molts canvis respecte a la temporada passada, però 
als últims partits hem obtingut molts bons resultats, en un 
gran procés d’aprenentatge en competir.

Encarem la segona volta amb ganes i la mateixa mentalitat 
que a la primera, treballar, treballar i seguir treballant 
per competir al màxim en tots els partits i aconseguir els 
objectius marcats a principi de temporada.

Superior: Pol Valldeperes en un acció de partit. 
Inferior: Els jugadors piquen de mans abans del partit contra 
el Pedralbes. 
Autor: Jordi Gestí.
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HOCKEY

L’ Atlètic Femení 
líder en solitari

Nou jornades i nou victòries; aquest és el balanç de la 
primera volta del primer equip femení que només té ulls 
per un objectiu: l’ascens. Amb 27 punts i dos partits menys, 

l’Atlètic ha dominat la primera volta a la Divisió d’Honor B. Amb 
aquest ritme, l’equip pot certificar l’ascens jornades abans del 
final de la lliga.

El primer equip va superar amb claredat tots els seus partits, 
amb especial atenció els que eren contra els candidats a l’ascens 
com el Tenis o el Pozuelo o el candidat al títol, el Club de Campo. 
La doble jornada contra el Jolaseta i la Reial Societat són els 
partits pendents, que no es van jugar pel mundial sub21 que es 
va acabar posposant. Aquests dos partits claus es disputaran a 
finals de febrer, abans de començar la segona volta.

REDACCIÓ

La capitana: CRISTINA ESCUDÉ
Començàvem la temporada saben que seria un any diferent, 
jugant a DHB i amb l’objectiu clar de retornar a la màxima 
categoria. 

Després d’haver jugat 9 partits, estem satisfetes i amb 
bones sensacions de la primera volta que hem fet, on hem 
pogut imposar el nostre joc i hem aconseguit guanyar tots 
els partits. 

Ara ja estem preparant la segona volta, amb ganes de 
seguir creixent com a equip i treballant al màxim per poder 
tornar ben aviat a Divisió d’Honor.

L'Atlètic celebra un gol contra el Tenis.
Autor: Otger Ballesté.

El Vallès Femení 
domina la 
Primera Catalana

Amb l’objectiu també de l’ascens, el Vallès no ha tingut 
pràcticament rival a la màxima divisió catalana. Després 
del seu descens forçós, l’equip va sumar nou victòries de 

nou possibles al final de la primera volta, amb 42 gols a favor i tan 
sols 2 en contra. Aquesta lliga, que no té aturada pel sala, seguirà 
fins finals d’abril, moment en què es jugarà el play-off. Si l’equip 
el supera, estarà present al Campionat d’Espanya, moment en 
que lluitarà pel seu retorn a la Divisió d’Honor B. 

A més, el passat mes de desembre, l’equip va guanyar la Copa 
Federació després de vèncer a l’Egara 35 a la final per 3 a 0, 
significant el primer títol de la temporada. 

REDACCIÓ

La capitana: IVET HONORATO
L’equip va començar aquesta temporada amb un objectiu 
molt clar: treballar per ser superiors i arribar a final de 
temporada sent les millors.

Acabem la primera volta líders i encarant aquesta segona 
volta amb moltes ganes de seguir millorant a nivell de joc, 
partit a partit, per mantenir el lideratge.

Volem arribar al Campionat d’Espanya amb un bon nivell per 
aconseguir el nostre objectiu final: recuperar la categoria.

El Vallès amb la Copa Federació aconseguida a Mataró.
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L'Atlètic Femení ha guanyat els dos campionats de Catalunya. 
Autora: Laura Barbany

L’Atlètic va ser el club 
amb més representants a 
la màxima divisió de sala 
amb 4 equips.  

Campiones de Catalunya 
de hockey sala!
L’Atlètic Femení s’emporta el segon títol de la temporada.

El 2022 no podia començar de millor 
manera per l’Atlètic Femení, que 
després de molt temps, s’emporta de 

nou un títol absolut en primera categoria. 
En la final va superar el Terrassa per 2 a 0 
amb gols de Txell Vizcaíno i Julia Gomes. 

Tornava el sala després que la temporada 
anterior no es disputés a causa de la 
tercera onada de la pandèmia i amb una 
lliga regular de 6 equips en categoria 
femenina. L’Atlètic va quedar quart 
després de guanyar a Egara, Matadepera 
88 i Línia 22 i perdre contra Terrassa 
i Junior. Tot i així van ser l’equip més 
golejador de la fase regular. 

Ja a les semifinals, contra l’Egara, l’Atlètic 
va fer un partit molt seriós però que 
acabaria amb empat a u, amb gol de Julia 
Gomes. Als shoot outs, una gran actuació 
de la Jess va permetre la classificació per 
la final.
 
La final va estar dominada d’inici a final 
per l’Atlètic. Les jugadores de Jordi Carrera 
van portar la batuta del partit després 
d’avançar-se al minut tres amb un gol 
de Txell Vizcaíno. Ja al darrer quart, Julia 
Gomes va fer el segon gol per assegurar la 
victòria i el títol.I

REDACCIÓ 

HOCKEY

L’Atlètic DHM s’emporta 
el bronze al Sala!
REDACCIÓ

El primer equip es va quedar a les portes 
de la final al caure a les semifinals 
contra l’Egara. Durant la fase regular 

va ser el primer del grup 1, amb tres 
victòries i una derrota. A la semifinal, 
l’equip va dominar el joc, però els gols de 
penal de l’Egara 
van portar el 
partit als shoot 
outs. Els ratllats 
van tenir millor 
sort i l’Atlètic 
es va haver de 
conformar amb 
lluitar pel bronze. 
Contra el Junior, 
també es va 
arribar als shoot 
outs amb aquest 
cop victòria de l’Atlètic i medalla cap a Can 
Salas. 

L'Atlètic aixeca la Copa al Pavelló de 
Can Jofresa. 
Autora: Laura Barbany

Pel que fa al Vallès i al Can Salas, que van 
disputar també el Campionat de Catalunya 
però enquadrats en el grup 2, no van poder 
arribar a les semifinals. El Vallès va sumar 
dues victòries, insuficients per classificar-
se i el Can Salas no va poder sumar-ne 

cap. Finalment, 
en els partits per 
la classificació el 
Vallès va quedar 
sisè i el Can 
Salas, desè.I
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HOCKEY

Organic Hair & Beauty Salon

Raval de Montserrat, 2708221 Terrassa (Barcelona)
Telèfon: 633 308 067
info@tinaprat.com
www.tinaprat.com
www.instagram.com/tina_prat
Facebook.com/tina.prat.organic.salon

Saló ecològic de Perruqueria i Estètica

HOCKEY

L’ Atlètic Cadet Femení, campió d’Espanya 
de Hockey Sala i plata pel Vallès Masculí!

Amb un ple de victòries, el primer 
equip cadet va guanyar el 
campionat d’Espanya de Hockey 

Sala al més pur estil Atlètic amb un gol a 
l’últim minut. Després de superar la fase 
sector, l’Atlètic va superar la fase de grups 
contra Covadonga, Junior i Pozuelo. Es va 
imposar a les semifinals per 5 a 2 contra el 
Tenis i a la final es va tornar a trobar amb 
el Pozuelo. La final es va decidir amb un 
penal corner amb el temps aturat, obra de 
Jordina Gutiérrez. 

L’equip estava format per Laura Rovira 
(millor portera del torneig), Ester Serrano, 
Itzel Comas, Júlia Arnau, Eva Gibert, Júlia 
Vinyas, Bruna Martínez, Jordina Gutiérrez, 
Júlia Duaso, Júlia Escudero i Maria Sola 
(màxima golejadora del torneig). 

En categoria masculina, el representant va 
ser el Vallès, que no només va aconseguir 
classificar-se, sinó que va lluitar pel títol 
fins a l’últim moment. A la fase de grups va 
superar al Club de Campo A i va empatar 
contra el Junior i el Club de Campo B. Això 
va permetre arribar a les semifinals, on va 
derrotar a l’Egara per 4 a 3. A la final, però, 
el Junior va alçar-se amb la victòria per 2 
a 4. El gran campionat del Vallès va ser 
recompensat amb el Premi Fair Play!

L’equip estava format per Nil Martínez, 
Roger Bellaubí, Aleix Bertan, Santi Ladero, 
Pol Agell, Roc Moix, Eduard Farré, Abel 
Serrano, Quim Bosch, Iu Llonch  i Alex 
Grau.

Per la seva banda, el Vallès Cadet Femení 
es va quedar a les portes de classificar-se 
en quedar segones al sector disputat a 
Galícia, amb un balanç de dues victòries i 
dues derrotes.I

REDACCIÓ

Els dos equips, Atlètic i Vallès, després de l'entrega de premis amb la Copa i els tres guardons. 

Els dos equips arriben a la final amb un gran joc en la darrera competició del 2021.

Les Mamis, subcampiones d’Espanya de Hockey Sala!

Durant el mes de novembre es va 
disputar a Eivissa la primera edició 
d’aquest campionat. L’Atlètic va 

firmar una gran fase de grups, classificant-
se com a primeres del grup B. A la final, van 
caure per 1 a 0 a la final contra el Pozuelo. 
La nostra portera, la Vanesa Villoria va ser 
escollida millor portera del torneig.

L’equip estava format per Marga Vancells, 
Pola Riera, Laura Zapater, Sívia Grau, 
Marta Paredes, Cristina Sanchís, Laia 
Mata, Vanessa Villoria, Coral Cañellas i 
Gemma Bas.I

REDACCIÓ

Les mamis amb la medalla que acredita 
el seu nivell de hockey sala.

El Vallès Juvenil disputa el Sector de 
la Copa d’Espanya!

El Vallès després de guanyar el primer partit contra l'Atlètico San Sebastian. 

El segon equip juvenil es va classificar pel sector però no va poder aconseguir el 
bitllet per anar a la Copa d’Espanya juvenil. Malgrat la victòria contra l’Atlètico San 
Sebastián, l’equip no va poder superar al Tenis i la Covadonga. Tot i això, va ser una 

molt bona experiència per l’equip!.I

REDACCIÓ

CAMPIONATS DE CATALUNYA
BREU

L’Atlètic Infantil Femení, 
campió de la Copa Federació

L’Atlètic Aleví Masculí, 
campions de Catalunya 

de Hockey Sala

L’Atlètic Aleví Femení, 
campiones de Catalunya 
de Hockey Sala 

BREU

SUPERCOPA

En la segona edició de la Supercopa Munich, a principis de 
febrer, quatre equips de l’Atlètic van aixecar el títol: l’Atlètic 
i el Vallès Femení, l’Atlètic 1952 de Segona A Masculina i 
l’Atlètic Heura Negre, de Hockey Plus A.
Moltes felicitats!

Quatre equips de l’Atlètic aixequen la Supercopa!
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HOCKEY

5 grocs disputen el Mundial Sub21

Just després de la Copa del Rei, Jordi 
Bonastre, Pau Cunill, Pepe Cunill, Pol 
Cabré-Verdiell i Xavier Barutel van 

posar rumb cap a l’Índia amb la selecció 
espanyola per jugar el Mundial sub21, 
l’únic que es disputa en categories 
inferiors i la cita més important. 

Després de mesos de treball per part 
dels jugadors, l’equip arribava al país 
asiàtic amb grans esperances que no es 
van poder materialitzar. La fase de grups 
l’equip va deixar dues grans golejades: 17 
a 0 contra Estats Units i 9 a 0 contra Korea 
però no va poder vèncer a Holanda (2 a 3). 
Amb aquests resultats, passava a quarts 
de final per jugar contra Alemanya. 

Amb un 2 a 2 en el temps reglamentari, 
Espanya va perdre a shoot outs contra 
Alemanya i finalment va quedar setena 
del món després de caure als shoot outs 
contra Bèlgica i guanyar a Malàisia en el 
darrer partit. 

Pau Cunill va ser el tercer màxim golejador 
del Mundial i Argentina va ser la campiona.I 

REDACCIÓ

Jordi Bonastre, Pol Cabré-Verdiell, Pau Cunill, Pepe Cunill 
i Xavier Barutel durant la concentració prèvia al Mundial.

Després del mundial, Xero Gasol va ser escollit com a nou 
seleccionador de la Sub21 espanyola. Un nou repte en la 
seva trajectòria que combinarà amb la direcció del primer 
equip de l’Atlètic. Fruit d’això ha estat present en les 
primeres concentracions de l’Absoluta del 2022.I

Espanya va quedar setena del món

Xero Gasol, 
nou seleccionador 
Sub 21 masculí
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HOCKEY

Marc Escudé, Marc Vizcaíno, Pau Cunill 
i Jordi Bonastre debuten amb l’Absoluta

Amb el nou cicle olímpic i el nou 
seleccionador, la selecció absoluta 
va presentar moltes cares noves 

en els primers partits de l’any. Contra 
Holanda i després de molts anys de treball 
en les categories inferiors, Marc Escudé, 
Marc Vizcaíno, Pau Cunill i Jordi Bonastre 
van poder fer el seu debut amb la selecció 
espanyola en un partit que va acabar amb 
derrota per 3 a 1.I 

REDACCIÓ

Pau Cunill, Marc Vizcaíno, Jordi Bonastre i Marc Escudé a Cadis després del debut. 

Doblet de les seleccions catalanes sub 18!

El passat mes de novembre, la sub18 
femenina i la sub18 masculina van 
revalidar els títols de Campions 

d’Espanya. A més, Pau Gestí va rebre el 
guardó de màxim golejador del torneig. Els 
dos combinats ho van fer amb una bona 
representació groga. 

Mar Sola, Jordina Gibert, Ivet Rodó i Júlia 
Recasens van formar part del combinat 
femení i Pep Malgosa, Marc Albericio, 
Guiu Corominas, Pol Bonastre i Pau Gestí 
ho van fer del masculí. També hi va haver 
representació groga als staffs, amb Uri 
Freixa, Sílvia Bonastre, Albert Lis i Jaume 
Borràs.I 

REDACCIÓ

Foto de família amb els 13 grocs a València. 

PREPARAT PER L'AVENTURA 
DE HOCKEY MÉS GRAN? 
APUNTA'T A L'SPORTWAYS!

Organitzem 
campus de dies 
sencers a l'Atlètic, 
Amsterdam i 
Antwerp. Els 
nostres clínics se 
centren al voltant 
del hockey i millorar 
les habilitats
tècniques i per tant, 
tenim un programa 
amb més de 5 hores 
de hockey cada 
dia per 
aconseguir 
la millora 
de tots els 
nens i nenes. Durant 
el dia hi ha demos 
espectaculars i 
exercicis innovadors 
per portar el teu 
hockey al següent 
nivell. Amb els overnight camps 
completem una experiència de 
360 graus ideal per tots 
els jugadors.

Sobre Sportways
Amb més de 30 anys d'experiència en 
l'organització de Campus de hockey, 
som els organitzadors més importants 
de campus de hockey del món. 
Oferim campus amb alt component 
internacional amb jugadors, porters 
i entrenadors de tot arreu per fer 
d'Sporways una experiència única.

Orgullosos de ser 
partners amb l'Atlètic
Fa més de 20 anys que ens enorgulleix 
ser partners amb l'Atlètic i organitzar els 
nostres campus a les seves instal·lacions. 
Vols formar part d'Sportways? Apunta't 
com a participant o com a staff! Per més 
informació, visita la nostra web: 
www.sportways.

A més dels clínics, cada any l'Atlètic 
acull la trobada anual del nostre 
programa formatiu. Cada desembre, els 
nostres directors tècnics, coordinadors 
de camps i els millors entrenadors es 
reuneixen a l'Atlètic per desenvolupar 
nous programes.

Estàs preparat per a 
noves skills de hockey, 
aventura i grans 
entrenadors?

Apunta't a un dels nostres 
overnight camps i viu 
l'aventura del hockey 
a Amsterdam, Antwerp o 
fins i tot al teu propi club, 
a l'Atlètic! 

Sabies que també hi 
ha Sportways durant la 
Setmana Santa? 

Aprofita i juga a hockey 
durant el campus 
de dia que es farà a 
Terrassa.

Descompte 
per a tots els 
membres de 
l'Atlètic
Sabies que pots obtenir 
75 € de descompte pel 
sol fet de ser membre 
de l'Atlètic a l'hora 
d'apuntar-te a un Campus
a Terrassa o a Amsterdam? 
Apunta't a la nostra 
web i envia un correu a 
info@sportways.com 
indicant que ets soci 
de l'Atlètic!
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TENNIS

9 títols grocs al Masters de Terrassa! 

El Màsters de Terrassa, disputat a 
mitjans de desembre va tenir un 
gran protagonisme pel groc i negre. 

L'Atlètic va estar present a 11 finals i se'n 
va emportar 9. Van ser uns molt bons 
resultats per acabar l'any!

REDACCIÓ

Benjamí masculí:
Guillem Echevarría, campió

Aleví femení:
Marta Lafitte, finalista

Aleví masculí:
Gilberto Bodú, campió
Carlos Marín, finalista

Infantil femení:
Claudia Perea, campiona
Nuria Lafitte, finalista

Infantil masculí:
Pol Pitarch, campió
Víctor Miquel, finalista

Cadet femení:
Clara Román, campiona

Absolut masculí:
Sergi Granero, finalista

Sènior 35:
Víctor Meza, campió

Sènior 45:
David Valeriano, campió

Dobles absolut:
Víctor Meza & Joan López, 
campions

Dobles 50:
Albert Macià & Xavi Rovira, 
campions

Pol Pitarch i Victor Miquel. Albert Macià i Xavi Rovira.

David Valeriano, Clara Román, Claudia Perea, Marta Lafitte, Guillem Echevarría i Victor Meza. 

Els jugadors de l'Escola juntamet amb el 
seu capità. Sergi Granero
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Les jugadores celebren la victòria 
aconseguida a Can Salas.

E l passat desembre, en una gran final 
contra el CN Lleida guanyada per 3 
a 1, les jugadores de l’Atlètic es van 

coronar com a campiones de Catalunya. A 
les semifinals van derrotar el Reial Club de 
Polo per 3 a 2. 

L’equip el formaven Marta Laffite, Sara 
Pérez, Maria Marín, Mariona Cerdà, Victoria 
Meza, Vinyet Jordà i el capità, Víctor Meza.I

REDACCIÓ

Campiones de catalunya 
en benjamí femení!
Per primera vegada en la 
història de la secció, l’Atlètic 
Benjamí va ser el Campió de 
Catalunya. 

TENNIS

Sergi Granero, a l'esquerra, amb el trofeu 
del Mutua Madrid Open sub16.

Sergi Granero s’emporta el seu segon 
Mutua Madrid Open sub16 

E l jugador d’Atletrix va guanyar una 
altra edició del Mutua Madrid Open 
en categoria cadet. En aquesta ocasió 

ho va fer a Bilbao, a les instal·lacions del 
RC Jolaseta, el mes de novembre. Ho va 
fer amb gran claredat, guanyat la final per 
6-0 i 6-1. Mesos abans, havia guanyat el 
seu primer Mutua Madrid també al País 
Basc, a Sant Sebastià.I

REDACCIÓ
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L’Atlètic Femení puja a 2a i l’Atlètic Groc 
Masculí a 5a al Campionat de Catalunya!

PÀDEL

E ls Campionats de Catalunya Absoluts 
es van disputar a principis de 
novembre en diferents clubs del 

territori català i Can Salas va acollir el 
Campionat de 6a masculina. Durant 
aquella setmana, l’Atlètic tenia 5 equips 
en competició i tres d’ells ho feien a casa. 

REDACCIÓ

L’Atlètic Femení va aconseguir l’ascens a 
2a categoria a la Penya i l’Atlètic A Masculí, 
va baixar a 3a categoria. 

Al Campionat de 6a, el guanyador va ser 
l’Atlètic Groc masculí, que va aconseguir 
l’ascens a 5a. L’Atlètic Negre i l’Atlètic es 
van mantenir a 6a després d’una bona 
actuació.I

A l'esquerra, l'Atlètic femení, 
i a la dreta, l'Atlètic Groc masculí, després 
d'aconseguir l'ascens. 

Doblet pels veterans i veteranes!

L a lliga catalana va acabar amb gran 
èxit pels equips de l’Atlètic: els 
veterans van guanyar la seva onzena 

lliga consecutiva de 1a, aquesta vegada 
superant el play-off. 

REDACCIÓ

Per la seva banda, les veteranes, no només 
van aconseguir l’ascens a primera sinó que 
també van guanyar la Lliga catalana de 2a. I

A l'esquerra, els veterans i a la dreta, les 
veteranes, després de guanyar els títols a 
Can Salas. 
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L’Atlètic de 
Veterans participa 
al Campionat 
d’Espanya de 
Veterans

PÀDEL

Després de vèncer per 3 a 2 al Cercle 
Sabadellès i per 4 a 1 al Natació 
Sant Cugat per 4 a 1, l’equip es 

va classificar pel Campionat d’Espanya. 
Màlaga va ser la seu del Campionat de 
Veterans del 2021, on l’Atlètic es va quedar 
enquadrat contra el Club de Campo a la 
primera ronda. L’eliminatòria va acabar 
amb un 4 a 1 pels madrilenys però l’Atlètic 
va mostrar molt bon joc.I

REDACCIÓ

La Trobada Anual de 
la Federació es celebra a l’Atlètic

L'equip just després d'aconseguir el bitllet per anar al Campionat d'Espanya. 

El dissabte 13 de desembre es van 
reunir representants dels clubs i 
equips campions de la Lliga Catalana 

de totes les categories a Can Salas, amb la 
corresponent entrega de premis a tots els 
equips guanyadors. Durant el dia també es 
van presentar també les novetats de cara 
a la lliga de l’any que ve. Aquesta ha sigut 
la primera vegada que es celebrava aquest 
acte a l’Atlètic.I

REDACCIÓ

Entrega dels títols als equips de veteranes i veterans. 

L'Atlètic acollirà 
3 competicions 
de la Federació 
Catalana!

El passat gener es van assignar les 
proves de la temporada 2022 per part 
de la Federació Catalana de Pàdel que 

ha tornat a confiar en l'Atlètic per ser la 
seu de tres proves!I

REDACCIÓ

Campionat de Catalunya 
per Equips de 3a, 
Masculí i Femení, 
del 13 al 20 de febrer

Circuit Sénior +40 Masculí 
i Femení, el mes d'abril.

Super Gran Slam de Menors, 
el mes de setembre.
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POLIESPORTIU

La darrera cita de l’Escuderia Mathc 
va celebrar-se el passat  dissabte 20 
de novembre, amb sortida i arribada 

a Can Salas. Amb una trentena de pilots 
inscrits, la prova va fer un recorregut de 
137 km pels voltants del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt.
La prova va comptar amb tres categories 
Històrics, Clàssics i Youngtimers: 

CATEGORIA HISTÒRICS
1º. Santiago Saltó · Maria Herrero  
SEAT 124

2º. Ignasi Riera · Santi Costa   
MORRIS MINI 1000 L

3º. Felix Parals · Anna Maria Cerrón 
MINI 1000 E

CATEGORIA CLÀSSICS
1º.  Anna Charles · Jose Antonio Calvache  
RENAULT 8 TS
2º. Joan Salinas · Jordi Faro 
FORD ESCORT RS2000 MK1
3º. Antoni Mas · Nuria Sabatés 
SEAT 1200 SPORT

CATEGORIA YOUNGTIMERS
1º. Lluis Ledesma · Josep Carné
SEAT CORDOBA
2º. Frederic Garriga · Daniel Setó 
FIAT UNO TURBO 1.4 IE MK2
3º. Tony Carretero · Iker Carretero 
BMW E 36 325I

Tant per la sortida com per l’arribada, es van 
poder veure autèntiques joies al pàrquing 
de l’Atlètic Terrassa. D’aquesta manera, 
l’Escuderia va poder tancar un 2021 on ha 
recuperat les seves competicions habituals 
i hi ha sumat la Rider.I

REDACCIÓ. 

Santiago Saltó i Maria Herrero, 
campions de la 2a Pujada a la Mata

Aquestes vacances una cinquantena 
de nens i nenes van poder fer esport 
a l’Atlètic al Campus de Nadal. 

Durant cada dia es van fer tot tipus de jocs 
i esports, i a més, hi va haver els grups de 
hockey i tennis. 

El dia 31 de desembre els nens i nenes 
també van poder fer l’entrega de la carta al 
Patge Xiu Xiu.I

REDACCIÓ. 

FITNESS

El desembre passat es va incorporar 
a l’equip de fitness el Marc Fortuny. 
Graduat en CAFE i amb un Màster 

en Activació Muscular, arriba a l’Atlètic 
per donar un impuls a la secció de fitness. 
Amb ell, recuperem el servei de tècnic de 
sala als matins i migdies i potenciarem els 
entrenaments personals.

Us està esperant a la Sala Fitness per 
ajudar-vos a aconseguir els vostres 
objectius!I

REDACCIÓ. 

Marc Fortuny a la Sala Fitness. 

Incorporació del Marc Fortuny!

Gran èxit de 
les sessions de 
Country!

Després de la gran assistència 
al monogràfic de sevillanes, 
durant el mes de novembre 

la secció de fitness va fer un nou 
curs, en aquesta ocasió de country. 
Aquest ball típic dels Estats Units 
va permetre un molt bon ambient 
durant les sessions, celebrades 
durant dos divendres al vespre. 
No us perdeu les següents!

Màsters de Halloween
Els grups de Zumba i Zumba Kids van aprofitar els dies 
previs a Halloween per fer Màsters amb disfresses!

Amb un Seat 124 van fer el millor temps de la segona edició de la prova.

Santiago Saltó i Maria Herrero. Imatge durant el recorregut de la cursa.

El Campus de Nadal 
no falla a la seva cita

L'organització amb el vehicle oficial dels 
patrocinadors.

Imatge de la sortida.

Calendari
L’Escuderia ja té definit el 
calendari pel 2022, amb 3 proves i 
la participació a la Fira Modernista 
de Terrassa. 

24 abril
44è Ral·li de Motos Històriques

15 maig
Rua a la Fira Modernista

17 setembre
MATHC RIDERPRÒXIMA PARADA, CAMPUS DE 

SETMANA SANTA! US HI ESPEREM! 
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Què és l’escalfament?

L’escalfament es defineix com un 
període d’exercici preparatori realitzat 
per l’esportista amb l’objectiu de 

millorar el rendiment neuromuscular 
i prevenir lesions esportives.  Aquest 
generalment consisteix en exercicis 
aeròbics per augmentar la temperatura 
corporal i muscular, seguit d’estiraments 
dinàmics per augmentar la mobilitat, i 
exercicis específics de l’esport en qüestió.

La duració varia segons factors com l’edat, 
temperatura ambient, condició física o 
tipus d’esport. No obstant, oscil·la entre 
10 i 20 minuts, i hi ha d’haver un augment 
progressiu de la intensitat de l’esforç fins 
arribar a imitar l’exercici propi de l’esport 
a realitzar.

Jordi Mas

SALUT

TIPS
L’escalfament NO 
ha de ser fatigant

Executa correctament 
els exercicis

Dóna un lleuger temps 
de descans entre exercicis

Durant l’escalfament han 
d’intervenir tots els grups 
musculars

Com introduir verdures 
als menús dels nens i adolescents

Sovint veiem que als nens i adolescents 
els costa molt incorporar la ració de 
verdures al plat i creiem que no els 

hi agraden però, si fem memòria de ben 
petits, segur que van menjar-ne en els 
purés i “farinetes” de nadons… i doncs, 
com ho fem perquè en vulguin menjar de 
més grans i no sigui una batalla cada cop 
que hi ha alguna cosa “verda” al plat?

Des del Servei de Nutrició de l’àrea de Salut 
us donem uns consells per posar en pràctica 
i millorar els menús de tota la família. 
Aprofitant que és època de nous propòsits 
pot ser una bona idea voler introduir més 
verdures i hortalisses a tota la família; no 
pensant en una dieta específica sinó en 
una millora d’hàbits per salut i rendiment 
esportiu.

NÚRIA FERNÁNDEZ

SALUT

Plans Nutricionals personalitzats
Informació i Cita prèvia: 
salut@athc.cat

Menjar en família.
Els nens aprenen per imitació, i el millor 
és oferir el mateix menú que mengen els 
pares, en ració més petita o variant la 
proporció del plat. Per exemple, potser 
ells tindran més quantitat d’arròs o pasta 
i menys verdures però al seu plat tindran 
els mateixos ingredients que els pares. 
Els adults hem de donar exemple als més 
petits de la casa.

Deixar-los triar 
i participar a la cuina.
Molts nens no saben quin és l’estat natural 
d’una verdura com el carbassó amb el 
qual farem una crema, o el tomàquet amb 
què es farà una samfaina… si participen i 
s’impliquen tant en l’elecció de la recepta 
com en l’elaboració del plat, tindran més 
interès a tastar allò que ells mateixos han 
preparat.

Incloeu verdures en 
plats atractius.
La verdura no és un càstig o un menjar 
avorrit i sense gust. Hem d’apropar-les als 
nens en plats que els hi encanten. Podeu 
fer una pizza vegetal, una salsa feta amb 

verdures picades o triturades per un plat 
de pasta, una quiche amb talls de verdura, 
acompanyeu una hamburguesa amb 
verdures al forn i patates… 

No els obligueu.
No tots aniran al mateix ritme, pot ser que 
ho provin una vegada i no els convenci, ja 
els hi tornareu a oferir en una altra ocasió i 
en una altra recepta. Obligar-los pot induir 
un rebuig important cada cop que vegin 
aquell aliment. 

De ben petits procureu 
introduir els aliments en 
porcions.
Si en comptes de donar tot triturat, 
ensenyeu als nadons (a partir de 6 mesos) 
a menjar a trossos i a anar identificant 
els vegetals sencers, quan creixin no els 
semblarà res estrany trobar floretes de 
bròquil al seu plat o rodanxes de tomàquet 
i cogombre, per exemple.

Per tenir un assessorament personalitzat 
podeu comptar amb l’ajuda de la Núria 
Fernández, la nutricionista de l’Atlètic, que 
us oferirà un diagnòstic i assessorament 
nutricional per a tota la família.I

Exemple d’escalfament en Pàdel:
Estiraments actiu o dinàmic: estirar de forma activa (contraent la 
musculatura) i amb moviments rítmics.

Activació Isomètrica: activar la musculatura sense moviment articular, 
durant uns 30-60 segons de contracció muscular en la mateixa postura. 
Procurar activar tan de manera genèrica com específica (planxes frontals i 
laterals, “squats”, gambada frontal...)

Planxa lateral amb suport genolls

Activació isotònica: comencem a introduir contraccions amb moviment. 
Les repeticions i sèries varien segons la persona, però la finalitat serà la de 
recaptar més atenció als grups musculars a activar (per exemple, un “squat” 
amb moviment, progressant diferents variants com afegint un salt).

Gambada endavant mans a la cintura

Introducció de raqueta: Afegim els moviments tècnics del pàdel, procurant 
tenir consciència dels gests a realitzar, i progressant la velocitat o la força 
de colpeig a la pilota. 

Fisioteràpia

Osteopatia

Acupuntura

Nutrició 
Revisions mèdiques
Espai Estètic

Serveis

Informació i cita prèvia: 
salut@athc.cat  
i recepció del Club.
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Xavi Ribas

ENTREVISTA

E Entrenador de penals i tècnic 
assistent del primer equip

“El penal sempre ha sigut 
i és una jugada molt 
important al hockey”

Xavi Ribas (1976) és un dels 
noms propis de la història del 
hockey de l’Atlètic. Va pujar al 
primer equip la temporada 96-97 
i es va retirar el 2010 després 
de 14 temporades a La Bandera. 
Entremig, una Copa d’Europa, 
una Recopa, una Copa d’Europa 
de Sala, set lligues i cinc copes 
del Rei. 

Una trajectòria que el va portar 
també a la selecció espanyola on 
va disputar 266 partits i 
3 Jocs Olímpics: Sidney 2000, 
Atenes 2004 i Pekin 2008, on 
va aconseguir la medalla de 
plata. Pel camí també bronze 
al Mundial de 2006, plata 
als Europeus de 2003, 2007 
i al Mundial de 1998 i or en 
l’Europeu de 2005. 

Durant la seva carrera va ser 
una persona molt important al 
club, tant per la seva tasca com a 
jugador i capità, i posteriorment 
com a entrenador tant d’equips 
com de penals. Actualment 
forma part de l’staff del primer 
equip i de la selecció espanyola.  

Com comences a jugar a hockey?

Els meus pares eren socis de l'Atlètic i com 
tants nens, em van apuntar a hockey als 
7 anys.

Vas començar d'extrem dret i vas acabar 
sent el lliure del primer equip i de la 
selecció espanyola. Com va ser aquest 
canvi?

Doncs si, tota la vida vaig ser davanter fins 
al meu segon any a sènior. El Santi Cortés, 
que era l'entrenador del DH, va començar 
a fer-me jugar de central i aquí em vaig 
quedar, tot i que també durant un parell 
de temporades vaig estar jugant d'interior 
i mig centre.

Quan comences a tirar penals?

Durant la Copa d'Europa del 96, 
a l'Amsterdam hi jugava el Taco 
van den Honert, que ja tirava 
els penals d'arrastre i ens va fer 
algun gol, deixant-nos fora de la 
final.
A partir d'aquí començo a 
dedicar-hi hores per aprendre 
el moviment, mirant vídeos i 
fixant-me també com ho feia el 
Bram Lomans, que tirava els PC 
d'Holanda.

Després de molts penals i molts 
gols, quin és el penal que més 
recordes de la teva vida?

Algun que ens han donat títols, 
però amb el que em quedo és el 
que vaig poder dedicar a la meva 
germana el 2008 a qui l'endemà 

li feien una intervenció quirúrgica força 
complicada, a part de guanyar el partit i 
donar-nos el pas a la final dels playoff de 
la lliga, va ser una manera més de donar-li 
tot el meu suport.

Destacaria tots els 
jugadors i staff amb qui 
he tingut la sort de viure 
un munt d'experiències 
i èxits

Què destacaries de tants anys d'èxits al 
primer equip?

Destacaria tots els jugadors i staff amb 
qui he tingut la sort de viure un munt 
d'experiències i èxits, sense ells no hauria 
gaudit del hockey com ho he fet. Sempre 
hi ha hagut un bon grup de persones i tots 
treballàvem per l'equip.

Com apareix el Xavi entrenador de 
penals? Era una tasca nova aleshores?

Al 2008 deixo la coordinació de l'escola 
de hockey de l'atlètic i el Nani em va fer la 
proposta de començar a fer entrenament 
amb els tiradors de penals de cadets i 
juvenils.

Què és el que més t'agrada d'aquesta 
tasca tan concreta?

Veure les ganes d'aprendre que tenen els 
jugadors, poder ensenyar i aconsellar.

Tots els nens i nenes han de saber tirar 
arrastres?

El hockey no és només arrastres i xuts de 
revés per fer gol. Per fer aquestes dues 
coses, has d'arribar a l'àrea i provocar un 
penal o poder xutar de reves, tot això amb 
el permís dels defenses de l'equip contrari. 
Abans hauràs de fer uns bons passades i 
recepcions, una bona conducció, un bon 
sprint i desmarcades... Tots els nens i nenes 
han de saber fer totes les tècniques sense 
deixar de banda el físic.

Quin rol tens ara al Divisió d'Honor?

Aquest any estic d'ajudant juntament amb 
el Jan Castelló, fent una figura de tercer 
entrenador i també entrenant el penal.

Juntament amb el Pep Sánchez, quan 
vau pujar al primer equip, no només éreu 
jugadors tècnics sinó que també vau fer 
un gran pas endavant pel que fa a treball 
físic que va sorprendre fins i tot als 
jugadors del primer equip d'aleshores. 

Bé, jo no diria que sorprenguéssim a ningú, 
la part física és molt important al hockey 
i a mesura que han anat canviant algunes 
normes encara més. Potser el físic no és 
el què agrada tant quan vas a entrenar i 
no dones el teu màxim, i crec que aquí és 
on teníem clar que no es podia perdre el 
temps si després voliem estar els 70 minuts 
del partit a tope.

Vaig començar a 
dedicar-hi hores 
per aprendre el 
moviment de 
l'arrastre, mirant 
videos i fixant-me 
en altres tiradors

Xavi Ribas en els play-offs a Can Salas. 
Autor: Jordi Gestí

La passada Copa l'Atlètic fa la meitat 
de gols de penal. Com de vital és en 
l'actualitat?
El penal sempre ha sigut i és una jugada 
molt important al hockey, és una opció 
per tirar a porteria i fer gol i per això tots 
els equips també es preparen molt bé per 
defensar-los, així que el duel està servit.

El penal de l'Atlètic actualment és dels 
millors d'Europa?

Jo crec que sí. A Europa hi ha molts bons 
tiradors a cada país, però tenir dos tiradors 
dins un mateix equip com el Pau i el Pepe és 
d'envejar. Des d'aquí els animo a continuar 
treballant com ara, amb molt d'esforç, 
sacrifici i humilitat, igual que els futurs 
tiradors de l'Atlètic.I

Animo als nostres 
tiradors a continuar 
treballant com ara, amb 
molt d'esforç, sacrifici i 
humilitat
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Bústia suggeriment 
(a recepció)

Puntua i escriu alguna 
resenya a Google:

https://www.goo.gl/LepW6b

 Envian’s un correu a 
atencioalsoci@athc.cat

Segueix-nos a les 
nostres Xarxes Socials

Envia’ns els teus suggeriments, millores, opinions, cartes personalitzades i us atendrem amb molt d’interès. Tenim diferentes vies per contactar-nos:

LA TEVA OPINIÓ ÉS IMPORTANT

I tu, què opines?
Si voleu deixar un comentari i el 

publiquem al següent Rusc, 
envieu-nos un email a: 

atencioalsoci@athc.cat

ELS ROBATORIS AL 
PARKING DE NO SOCIS.

O
OPINIÓ DEL SOCI

JOCS

CAL UTILITZAR EL CARNET 
DE SOCI PER ACCEDIR 
AL CLUB I AL TORN DE 
RECEPCIÓ PER UN MILLOR 
CONTROL DE L'ACCÉS.

REPRENEM EL SERVEI 
DE TOVALLOLES I NOVES 
PROMOCIONS PELS SOCIS 
I SÒCIES.

EL CLUB INFORMA

SODOKU

Els diumenges a la tarda 
es podrà accedir al club 
també pel parking de la 
Carretera de Castellar.




