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EDITORIAL

E
En el número anterior de Rusc parlàvem 

de que estàvem pràcticament a mitja 
temporada i que el Club estava en 

plena activitat, veníem d’organitzar la 
Copa del Rei i la Reina i totes les seccions 
a ple rendiment, de cop quan la nostra 
revista que explicava tot això encara no 
havia vist la llum, tot canviava de cop, 
el dia 14 de març entràvem en un estat 
d’alarma imposat pel govern que ens duia 
a una situació que ni en els somnis més 
rebuscats haguéssim pensat en trobar-nos 
mai. 
El Club TANCAT fins a nova ordre, el motiu, 
un virus, un virus global com mai ningú 
havia vist, en diuen Covid-19 i s’ha estès 
per tot el mon, costa creure, oi? a nosaltres 
que estem, o ens pensem que estem 
superprotegits, doncs no, el virus provoca 
una malaltia que s’encomana com cap altra 
i és letal en molts casos. Ens obliguen a 
tancar-nos a casa per no contaminar-nos. 
Mai en tota la història del Club hi havia 
hagut cap motiu per tancar el Club, és la 
pitjor decisió que es pot prendre perquè les 
conseqüències son catastròfiques. 
De cop hem deixat de competir, de fer 
esport, de passejar pel Club, de fer tot el 
que més ens agrada a l’hora del lleure, 
el silenci més absolut, sinònim de cap 
activitat, s’ha apoderat a Can Salas.  
La valoració de l’impacte econòmic és el més 
important, el Club de cop deixa d’ingressar 
totes les quotes de les activitats, tots els 
patrocinadors aturen les seves aportacions 
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i deixem de donar serveis externs a escoles 
i empreses. Les reserves confirmades de la 
residència son cancel·lades, res pot anar 
pitjor, perquè els compromisos del Club, 
tant amb el personal com amb els serveis 
que tenim contractats, els crèdits bancaris, 
etc. s’han de pagar. 
ERTO pels treballadors, refinançament de 
deutes, tot el que es pugui per reduir al 
mínim els pagaments ineludibles i per fer 
front a aquesta despesa només hi ha una 
solució, els socis han de seguir pagant 
la quota social que suposa un 45% dels 
ingressos i ha estat amb aquesta aportació 
que durant el temps que hem estat tancats 
ens ha permès mantenir el Club de manera 
que en el moment de tornar a obrir tot 
estigués a punt per donar el serveis que 
tots volem. 
És el moment d’agrair a tots els socis que 
majoritàriament han entès que el Club 
som tots i que només depèn de tots la 
continuïtat del nostre Atlètic. 
No sabem quan temps haurem de 
conviure amb aquest virus però el cert 
és que hem obert les portes i per tant 
les activitats s’han posat en marxa, fins i 
tot han començat les competicions de la 
nova temporada, res és igual que abans, 
vivim en aquests moments en un estat 
d’incertesa i d’intranquil·litat però la vida, 
el Club, nosaltres, tot té que seguir i hem 
de ser conscients que només amb una 
actuació responsable de cadascú salvarem 
la situació.I
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Atlètic Terrassa
Hockey Club

A l’Atlètic només tenim 
una cosa al cap.

Estem preparant molts serveis per a tu.
Seguirem informant!

L’equip directiu reunit a les instal·lacions durant el desconfinament.
Autor: ATHC
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Quatre anys per davant amb 
una junta renovada
Gairebé un mes després del calendari previst, es va proclamar com a guanyadora 
del procés electoral la candidatura encapçalada per Josep Maria Biosca.

L’estat d’alarma vigent com a 
conseqüència de la situació creada 
per la pandèmia va fer que se 

suspengués qualsevol acte oficial com ara 
assemblees, eleccions, etc.

A finals de maig de 2020, però, es va 
acabar el mandat de la junta directiva 
que des del mateix mes de l’any 2016 
dirigia el Club. Quan es va aixecar l’estat 
d’alarma es van convocar les eleccions i 
l’única candidatura presentada va ser la 
del president sortint Josep Maria Biosca 
que amb una junta molt renovada es 
presentava de nou.

Una junta amb molts projectes i amb ganes 
de fer coses per millorar el Club però que 
s’ha trobat amb una situació que ni el més 
pessimista es podia imaginar.

Els nous homes forts del Club són ara 
els dos vicepresidents, Oscar Pallarols i 
Ximo Soler, bons coneixedors del Club, 
acompanyats per l’Oriol Cortada que un 
cop ha deixat enrere l’etapa professional 
es converteix en un actiu important dins la 
junta per la seva experiència acumulada en 
cinc anys. L’Oriol Tarrida es reincorpora 
després dos anys treballant fora de l’estat. 
Els quatre tenen un comú denominador, 
la seva alta preparació professional que 
els ha portat a dirigir departaments 

d’empreses d’alt nivell i que de ben segur 
tindrà conseqüències positives en la gestió 
del Club.

L’advocat Miquel Queralt agafa la 
secretaria del Club, després de quatre anys 
d’experiència dins la junta anterior, igual 
que l’economista Lluís Garcia-Cascón que 
segueix com a tresorer.

Cal destacar que per primera vegada tres 
dones entren a formar part de la junta 
directiva de l’Atlètic, malgrat que hauria de 
ser un fet ben normal però no ha estat fins 
ara que s’ha produït. 

Mireia Galí forma part de la junta com a 
presidenta de la secció de hockey, Carme 
Rico ho fa com a presidenta de la secció 
de pàdel i Lorena Toda s’incorpora com a 
responsable de marketing. 

Segueix com a president de la secció de 
tennis el Toni Borrull i a l’àrea social 
segueix el Toti Guilà juntament amb el 
Pere Freixa que s’incorpora per primera 
vegada.

El president Josep Maria Biosca seguirà 
sent la cara visible del Club des d’un punt 
de vista institucional i el seu coneixement 
de l’Atlètic i la seva disposició han fet 
que hagi accedit a continuar al càrrec per 
darrer mandat segons ha anunciat.I

CLUB

EL CLUB 
INFORMA

Cal fer la reserva prèvia 
dels espais amb 
l’Oficina Virtual

 per tal de respectar 
els aforaments 
i fer de l’Atlètic 

un entorn segur. 

D’esquerra a dreta: Miquel Queralt, Toti Guilà, Carme Rico, Toni Borrull, Oriol Cortada, Oriol Tarrida, Josep Maria Biosca, Mireia Galí, Òscar Pallarols, 
Lluís Garcia-Cascón, Pere Freixa, David Valeriano. Falten: Ximo Soler i Lorena Toda.
Autor: ATHC

Un pas endavant a nivell online
Si algun punt positiu va deixar el confinament, va ser el creixement dels canals online del Club.

El confinament dels darrers mesos va 
suposar un canvi molt gran a l’hora 
d’entendre la forma de treballar de 

les diferents empreses. L’Atlètic, sense 
ser menys, es va veure obligat a adaptar-
se als nous temps que venien: reunions 
telemàtiques entre els equips directius i 
professionals del Club, i planificar una nova 
estratègia a través de les xarxes socials i de 
la comunicació online.

Amb les instal·lacions de Can Salas tancades 
al públic, les xarxes socials passaven a ser 
la única via de contacte entre l’Atlètic i els 
nostres socis i sòcies, i és per això que es va 
intentar passar – en la mesura del possible 
– els serveis in situ del Club a l’escenari 
virtual. Com a conseqüència, es van donar 
d’alta noves iniciatives que actualment 
encara funcionen, com les classes de video-
cycling, les activitats dirigides de fitness a 
través dels nostres canals, el seguiment 
online del servei de fisioteràpia, concursos 
de dibuix pels més petits, jocs de pensar, 
sortejos, xerrades tècniques impartides per 
especialistes sobre hockey, tennis i pàdel i 
trobades virtuals dels equips. 

La idea: fer arribar una mica d’Atlètic 
cada dia als nostres seguidors. Tot això 
també passava per crear una línia estètica 
uniforme, una planificació setmanal acurada 
en funció dels esdeveniments i on s’hi 
veiessin representades totes les seccions 
de l’entitat, amb la idea de “mostrar” 
les cares dels nostres professionals, 
aproximant el màxim possible la relació 
del ‘tu a tu’ amb el soci. També cal dir 
que va caldre molta paciència, reunions i 
sobretot rigor a l’hora d’informar respecte 
a les seqüeles econòmiques i socials que 
es podien derivar de la situació pel nostre 
Club i de comunicar amb precisió les 
diferents fases del confinament i també del 
desconfinament.

Fruit de tota aquesta gran tasca als canals 
online del Club, la repercussió ha augmentat 
molt respecte a l’any 2019, pel que fa al 
nombre de seguidors i a l’impacte de les 
nostres publicacions. Tot plegat, si alguna 
cosa positiva ens va deixar el confinament, 
si és que n’hi va haver alguna, va ser que es 
va poder mantenir el contacte amb tots els 
socis a través dels nostres canals.I

POL PARRILLA

Rutines per 
mantenir-te 
en forma
www.athc.cat/
atletichome/

#ATHCHOME

Trobada virtual d’un dels equips de l’Escola de Hockey. 
Autor: ATHC

REDACCIÓ
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Cedir el pas
Sense la possibilitat de poder-ho fer a la cloenda de l’estiu passat, en aquestes línies 
s’homentajarà la figura de les persones que han deixat la junta aquest any.

Potser no sóc el millor exemple per 
parlar de cedir el pas o com es diu 
molt en política, fer un pas al costat. 

Això es pot interpretar de moltes maneres, 
però dins del nostre Club només en té una 
d’explicació, quan un considera que porta 
molts anys treballant pel Club o bé per 
motius personals no pot seguir dedicant el 
temps que el càrrec requereix quan arriba 
la fi d’un mandat plega i cedeix el pas i això 
sempre s’acaba amb un reconeixement i 
agraïment públic per part de tots els socis 
perquè no pot ser d’una altra manera.

El passat mes de juny va fer quatre anys 
que el mandat pel què ens vam presentar 
la junta que una vegada més he tingut 
l’honor de presidir es va acabar i la junta 
nova que ha sortit del procés electoral 
presenta realment una renovació de 
càrrecs important.

Fa catorze anys que presideixo el Club, 
tot un honor i un orgull per mi i ara em 
semblava que quan els companys o millor 
dit els amics que han fet el pas al costat 
jo potser també ho havia d’haver fet. No 
tinc vocació de Josep Marquès que molts 
sabeu va presidir el Club durant trenta-
sis anys, he accedit a quatre més perquè 
em diuen que és bo pel Club seguir fent 
la feina que faig, potser cada vegada més 
institucional, encara que m’agrada seguir 
el Club en el seu dia a dia.
El que és segur que després d’aquest 
mandat hi haurà un nou president.

En definitiva jo no he cedit el pas i el 
que vull fer és parlar dels que si ho han 
fet. Tot aquest article me’l podia haver 
estalviat si a final de temporada com és 
habitual haguéssim pogut celebrar la 
festa de cloenda, aquesta pandèmia ens 
està condicionant tot del que estàvem 
acostumats a gaudir. En aquest acte, els 
sis membres de junta que l’han deixat 
mereixien un acomiadament solemne i no 
els hi hem pogut fer.

No sé quan serà que ho farem, però ho 
farem, per ells i pels altres premiats de 
la passada temporada que no han pogut 
recollir la seva distinció.

Deia que en son sis els membres de la 
junta que han plegat, ara haig de fer una 
distinció de justícia, tres d’ells han fet 
aquest mandat i algun d’ells una part de 
l’anterior però els altres tres han fet els 
mateixos catorze anys que jo, tot un mèrit.

Per començar vull agrair la tasca que ha fet 
el Jordi Malgosa, un home cent per cent 

Josep Maria Biosca amb Ferran Rodríguez, Miquel de Paz, Joan Castelló, Jordi Malgosa, 
Miki Cunill i Pepe Ballbé.
Autor: ATHC 

El Miki Cunill va entrar a la junta a 
través del CIE, l’àrea dels més menuts, 
però al cap de poc temps ja presidia la 
secció de hockey i això sí que ja és d’una 
responsabilitat màxima dins de l’Atlètic. 
Compromès, actiu, ha treballat com ningú 
pel nostre hockey, i això inclou totes les 
categories, hàbil amb la incorporació 
de molta gent que està sent clau en la 
renovacio de directius de tota la secció.
No crec que tardi molt en assumir altres 
responsabilitats perquè personatges 
històrics del nostre Club amb la seva edat 
tenen molt per seguir donant.

Jo només puc que tenir un profund 
agraïment als tres per les responsabilitats 
que han assumit i han complert i com a 
reconeixement de tots els socis rebran, 
quan puguem fer-ho, l’escut d’or del Club.
Els altres tres han estat un suport 
extraordinari per mi, per la junta i pel 
Club. Catorze anys de dedicació al Club 
des de la junta després de fer-ho dins la 
junta de hockey són una pila d’anys de 
servei al Club.

Si soc jo qui ha de fer una valoració de 
l’aportació dels tres personatges no seré 
gaire imparcial perquè considero que han 
estat els puntals essencials de la gestió 
del Club dels darrers anys, segurament 
hem fet coses bones i altres menys bones 
però l’Atlètic, com tothom, hem patit 
crisis importants però també hem gaudit 
d’èxits inqüestionables.
 
Miquel de Paz, Pepe Ballbé i Joan 
Castelló, un vicepresident, un assessor i 
el secretari, tres peces claus en la història 
de l’Atlètic dels darrers anys.

Han fet un pas al costat perquè gent més 
jove i potser més preparada per fer front 
al nou futur s’incorporin a la nova junta, 
però això ja serà una altra història.

Gràcies per cedir el pas, gràcies per tot, 
un dia ens veurem públicament en un 
acte on rebreu l’homenatge que els socis 
us deuen i que la pandèmia ens ho fa 
endarrerir.I

Josep Maria Biosca
President  

Atlètic, una veu crítica dins la junta però 
amb les idees clares, les seves obligacions 
professionals potser no l’han permès 
desenvolupar tota la seva capacitat de 
gestió que és molta.

Un altre pas al costat és del que fins ara 
ha estat el president de la secció de pàdel, 
el Ferran Rodríguez, ell juntament amb 
la seva junta han potenciat un esport 
tan reconegut dins del nostre Club i l’han 
convertit en una secció amb una potent 
vida social.

Reunió del consell 
municipal d’esports de 
Terrassa a Can Salas

El passat dia 9 de juliol es va reunir 
el Consell Municipal d’Esports de 
Terrassa a la sala polivalent del xalet 

que per primera vegada es feia a la seu 
d’un Club.
L’acte que va ser presidit pel president del 
Consell, el regidor d’esports Miquel Àngel 
Moreno va comptar amb la presència 
d’unes trenta persones representants de 
tots els estaments esportius de la ciutat.

L’alarma sanitària generada per la 
pandèmia de la Covid-19 i les seves 
conseqüències en l’esport local va ser un 

Imatge de la reunió, celebrada a la Sala Polivalent del Xalet. 
Autor: ATHC

dels temes principals de la reunió.

També es van tractar dos temes més de 
força rellevància per la ciutat, l’aposta 
per l’organització del Mundial de hockey 
femení de l’any 2022 i la candidatura com 
a Ciutat Europea de l’Esport 2021.

L’acte va acabar amb una xerrada del 
president del Club, Josep Maria Biosca 
que va repassar la història dels clubs de 
hockey quan van decidir construir grans 
instal·lacions fora de la ciutat i apostar 
per ser clubs poliesportius més enllà de la 
pràctica del hockey.I

REDACCIÓ

CLUB
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La nova equipació dels campions
L’Atlètic renova amb Adidas per tres anys més per seguir vestint als seus equips i sumant titols 
a totes les seccions.

Equipacions
Autors: Alfredo Ferrer i Jordi Gestí

CLUB
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Líders en una 
temporada inacabada
La pandèmia va aturar les lligues quan Atlètic i Vallès eren líders. 

Mig món es va aturar, i el hockey 
també. El mes de març del 2020 
serà recordat com el moment en 

què la roda que ho fa girar tot va patir una 
frenada brusca per culpa d’una pandèmia 
que encara arrosseguem.

Enmig de la llarga llista d’activitats 
afectades hi va haver les competicions 
esportives. En el cas del hockey, totes les 
competicions es van aturar. I no només 
això, ja que al cap d’unes setmanes es 
confirmava que quedaven suspeses 
definitivament. La temporada 19-20, 
doncs, no va acabar.

Des de la perspectiva esportiva dels 
nostres equips, va ser una llàstima, ja que 
s’anava camí de completar una temporada 
que podia portar diversos èxits. L’Atlètic 
DHA havia estat campió d’hivern, i quan es 
va aturar la Lliga seguia líder, per davant 
de l’Egara. L’equip entrenat pel Xero Gasol 
havia estat finalista de la Copa i estava 

quallant una temporada de bona nota.

EL mateix es pot dir del Vallès, que també 
era líder després de les 15 jornades 
jugades a DHB. Els de Pol Garrido treien 
5 i 7 punts al Línia 22 i al Giner de los 
Ríos, que acabarien ascendint a la màxima 
categoria.

A la Divisió d’Honor Femenina, l’Atlètic 
ocupava la vuitena posició després de 13 
jornades, amb 3 punts de marge sobre el 
descens. En una competició molt exigent, 
l’equip de Jordi Flo havia aconseguit 
resultats de mèrit, com una victòria 0-1 al 
camp del Júnior o la classificació per a les 
semifinals de Copa.

I pel que fa a Primera Nacional, l’Atlètic 
començava a mostrar signes de 
recuperació i bon joc i resultats gràcies a 
l’entrada d’un nou staff liderat per Pablo 
Guillén però la pandèmia també les va 
frenar.I

LLUIS CERVELLÓ

Albert Beltran i Santi Ibanyez celebren un gol contra el Junior. 
Autor: Alfredo Ferrer.

L’Atlètic 
torna a l’EHL
Amb la Lliga inacabada, la decisió 
de la RFEH va ser atorgar a 
l’Atlètic el mèrit de la classificació 
per a l’EHL 20-21 com a campió 
d’hivern i líder de la lliga en el 
moment de l’aturada.
D’aquesta manera, el nostre 
equip tornarà a la màxima 
competició europea després de 
dos anys d’absència.
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El títol de DHA es va decidir a les 
instal·lacions del Júnior de Sant 
Cugat. Els protagonistes de la final 

vam ser l’Atlètic i l’Egara. Va ser un 
partit molt equilibrat, amb més vigilància 
defensiva que opcions en atac. El resultat 
després de 70 minuts va ser d’empat a 1. 
L’Atlètic es va avançar amb un gol de Marc 
Vizcaíno que va igualar posteriorment Xavi 
Aguilar pels ratllats. 

En la tanda de shoot-outs, que va ser 
llarguíssima, van destacar especialment 
els porters. Marc Calzada va estar, un cop 
més, incommensurable. L’Atlètic afegia el 
títol català número 21 al seu palmarès.

A  la DHB, el Vallès també va ser capaç de 
revalidar el títol aconseguit un any abans. 
En la final contra l’Egara 35, disputada a 
Castelldefels, també va ser necessària una 
tanda de shoot-outs. El partit va finalitzar 
amb empat a 2. Els d’Albert Lis s’havien 
avançat amb dos gols de Pau Cunill, però 
el filial ratllat va eixugar la diferència. 

En el desempat, l’encert dels jugadors del 
Vallès unit a les accions del porter Joan 
Verdaguer van ser decisius.I

HOCKEY

Un altre doblet!
Atlètic i Vallès revaliden el Campionat de Catalunya per començar l’any de la millor manera. 

LLUIS CERVELLÓ

El Vallès celebra el títol a Castelldefels.
Autor: Federació Catalana de Hockey.

4t lloc per a l’Atlètic DHF 
Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net En el Campionat de Catalunya femení, l’Atlètic va acabar en la quarta posició. Una 

victòria per 3 a 2 davant l’Egara en l’últim partit de grup permetia a les jugadores de 
Jordi Flo tenir l’opció de lluitar pel podi. El rival en la lluita pel bronze va ser un altre 
cop l’Egara, però en aquesta ocasió el resultat va ser de derrota (2-1). Pel que fa a 
l’Atlètic 1F es va quedar a les portes d’entrar al partit pel títol i van quedar terceres 
de la fase de grups. 

L’Atlètic DHM amb el títol del Centenari a les instal·lacions del Junior FC. 
Autor: Federació Catalana de Hockey.

BREU
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Atlètic DHF

Marc Calzada Griera - Porter
Joan Monzó Prat - Porter
Sergi Enrique Montserrat - Defensa
Ignasi Torras Puig - Defensa
Pepe Cunill Clapés - Defensa
Jordi Bonastre Company - Defensa
Pau Jover Serra - Defensa / Mig
Marc Sallès Esteve - Mig
Marc Vizcaíno Vallmitjana - Mig
Marc Boltó Gimó - Mig
Joan Tarrés Fortuny - Mig
Sam Cortès Lucassen - Mig
Albert Beltran Mir - Mig / Davanter
Jan Malgosa Gasol - Davanter
Santi Ibanyez Jordà - Davanter
Quim Malgosa Freixa - Davanter
Marc Escudé Novell - Davanter
Nil Escudé González - Davanter
Joan Dalmases Ortega - Davanter

HOCKEY

Atlètic DHM

STAFF:

Xero Gasol - 1r Entrenador
Roger Pablo - Entrenador
Inyaki Freixa - Entrenador
Marc Caparrós - Delegat
Jan Castelló - Delegat
David Ferrer - Càmera i coder
Abel Cifuentes - Fisioterapeuta
Adrià Guerra - Fisioterapeuta
Bernat de Pablo - Metge
Jaume Borràs - Entrenador de porters

JUGADORS:

HOCKEY

STAFF:

Jordi Flo  - 1r Entrenador
Jordi Carrera - Entrenador i Coach
Quim Quintana - Preparador Físic
Pere Freixa - Delegat
Lorena Toda - Delegat i Coach
David Ferrer - Càmera i coder
Jordi Callís - Fisioterapeuta
Bernat de Pablo - Metge
Jaume Borràs - Entrenador de porteres

 

Xero Gasol
Autor: ATHC

L’inici de temporada el valoro positivament ja que 
som uns privilegiats en poder jugar, entrenar i 
estar junts veient la situació actual. Això és una 
cosa que s’ha de valorar molt. A nivell grupal 
l’equip ha fet canvis importants i som un grup 
més jove, però la filosofia i els principis son els 
mateixos. Veiem molta il.lusió, un bon grup de 
persones i molt compromís.

Respecte a l’equip, un dels objectius que teniem 
quan vam entrar era tornar estar a d’alt de tot en 
totes les competicions de forma regular. Crec que 
en aquest sentit ha estat un èxit de tots. Per altre 
banda, el present i futur de l’Atlètic intueixo que 
serà molt bo si seguim fent bé les coses i cuidant 
els jugadors de la millor manera.I

Jordi Flo
Autor: ATHC

Jessica Buchanan - Portera
Carola Gros Lluch (juvenil) - Portera
Julia Gomes Fantasia - Defensa
Hanna Badia Bogner - Defensa
Marta Dorda Sans - Defensa
Angi Ibañez Jordà - Defensa
Núria Carles Andreu (juvenil) - Defensa
Cristina Escudé Novell - Defensa / Mig
Júlia Calvó Badia - Defensa / Mig
Clara Barba Armengol - Mig
Maria Barba Armengol - Mig
Nina Cortès Lucassen - Mig
Gemma Beltràn Fortuny - Mig
Meritxell Vizcaíno Vallmitjana (juvenil) -
Mig / Davantera
Maria Gestí Soler - Mig / Davantera
Maria Torrent Maestro - Davantera
Elena Martínez Torres - Davantera
Lexi Sabatelli - Davantera

JUGADORS:

Aquest any hem tingut 8 baixes i ha implicat un 
canvi radical dins de tot l’equip, hem hagut de pujar 
jugadores del juvenil i també fer algun fitxatge. El 
resultat ha sigut un equip amb una mitjana d’edat 
bastant jove. Això ho veiem com una oportunitat 
per tal de tenir unes jugadores que les estem 
formant amb un estil de joc i una identitat clares. A 
més, també s’està complementant amb un millor 
estil de vida, el treball de gimnàs que està donant 
bons resultats. 

L’objectiu és, sens dubte, consolidar el bloc de 
jugadores que tenim actualment i poder mantenir-
les els anys tants anys com sigui possible. És un 
projecte de present i sobretot de futur amb el qual 
tot l’staff està molt content de poder treballar. 
És un grup al qual se l’exigeix i et responen 
positivament, i al mateix moment t’exigeixen 
encara més, ja que veuen que poden arribar a 
donar més del que ja estan donant. Són conscients 
que es tracta d’un procés i que la meta no està 
a final de temporada. El treball dia a dia és el 
principal punt on es treballa i consisteix a millorar 
el dia anterior i ser una miqueta millors.I

 

Com valores l’inici de la temporada 
i l’estat de l’equip aquest any?

Com valores l’equip a aquestes 
alçades de la temporada?
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Biel Soriano Elias - Porter
Joan Verdaguer Bover - Porter
Sergi Puig Santaularia - Defensa
Pau Cunill Clapés - Defensa
Jan Valldeperas Soley - Defensa
Arnau Pérez Soler - Defensa
Oriol González Argemí - Defensa
Pol Albericio Morcillo - Defensa
Pol Fité Aznar - Mig
Jan Amat Riera - Mig
Jordi Malgosa Termes - Mig
Miquel Calzada Griera - Mig
Grau Albert Torras - Mig
Pol Valldeperas Soley - Mig
Bastien Chauliac - Davanter
Pol Solà Cabello - Davanter
Miquel de Paz Ponjoan - Davanter
Ponç Albert Torras - Davanter
Jan Vall Turu - Davanter

HOCKEY

Vallès Esportiu

STAFF:

Albert Lis - 1r Entrenador
Xavi Ribas - Entrenador
Juli Paz - Delegat
Oriol Solà - Delegat
Eric Roigé - Preparador físic
David Ferrer - Càmera i coder
Adrià Guerra - Fisioterapeuta

HOCKEY

Atlètic 1a Femení

STAFF:

Pablo Guillén  - 1r Entrenador
Núria Lavado  - Entrenadora
Quim Quintana - Preparador Físic
Eric Candel - Delegat

Albert Lis
Autor: ATHC

JUGADORS:
El veig molt bé. Com sempre és un equip 
jove, amb moltes ganes, potser amb una mica 
d’inexperiència en aquestes lligues on jugues 
contra autèntics veterans, però ho supleixen amb 
les ganes i la il·lusió de tornar a competir després 
de tant temps. La situació però no ens permet ser 
tan regulars com ens agradaria perquè al final, no 
estem jugant cada cap de setmana i costa trobar 
el ritme. Vam acabar el Campionat de Catalunya 
amb el títol i bones sensacions però va passar un 
mes fins al nostre inici de lliga i cada setmana tens 
la incertesa de si acabaràs jugant o no, i tot plegat 
fa que el nostre inici de lliga hagi sigut una mica 
més irregular. Tot i això, l’equip està preparat i 
sempre amb ganes de competir i millorar, que és 
molt important dins del Vallès. 

I pel que fa a l’staff, és un staff nou, on de fet 
només jo segueixo, ara amb el rol de primer 
entrenador però ja estem situats. A molts jugadors 
ja els hem tractat en anys anteriors tant el Xavi 
com jo, cosa que facilita la relació i la resta de l’staff 
s’ha integrat molt bé i tenim una bona cohesió de 
grup. El resultat és un nucli del Vallès que està 
amb ganes encetar una bona etapa per l’equip i 
d’acabar la lliga de la millor forma possible.I

Pablo Guillén
Autor: ATHC

El projecte de l’equip començava amb la 
particularitat d’haver d’encaixar jugadores de tres 
blocs diferents: el gruix jugadores que ja jugava en 
anys anteriors; les jugadores que s’han incorporat 
des del DHF i les que han pujat des del juvenil. 
Aquesta tasca no ha estat senzilla, ja que no hem 
pogut dur a terme totes les activitats previstes de 
cara a la cohesió a causa de la situació actual. 

La prioritat de l’equip és donar un pas endavant 
com a segon equip femení de la casa. Això s’ha 
traduït en un augment de la competitivitat i la 
creació de dinàmiques pròpies d’un equip d’alta 
dedicació, en la línia del Vallès de DHB. Entre tot 
l’staff estem treballant perquè el Primera Femení 
es consolidi en allò que s’espera d’un filial: que les 
jugadores tinguin un equip de qualitat competint 
a nivell nacional i serveixi de creixement i palanca 
fer el salt a DHF. Tot això amb la màgia que té un 
segon equip pel que fa a bon ambient i diversió. 

I la resposta de les jugadores als plantejaments i 
canvis que hem fet ha estat excel·lent. Dona gust 
poder treballar en un equip així. Esperem poder 
tirar endavant el projecte i que pugui donar moltes 
alegries al Club.I

Cristina Gallardo Ferrand - Portera
Gemma Cirera Gutiérrez - Defensa
Ivet Honorato Rico - Defensa
Marta Nieto Mussons - Defensa
Cristina Carrera Bou - Defensa
Mariona Ycart Ridameya - Defensa
Marina Matarrodona Moragas - Mig
Mariola Galí Roig - Mig
Elena Malgosa Cuevas - Mig
Pola Amat Riera - Mig
Laura Salat Viladarga - Mig
Carmina Bascó Conesa - Mig
Natàlia Fitó Hernandez - Davantera
Anna Gual Camacho - Davantera
Anna Amat Frisach - Davantera
Carlota Freixa Claret - Davantera
Núria Ventayol Grané - Davantera
Julia Garcia Pujante - Davantera

JUGADORS:

Com es troba l’equip i el nou staff en 
aquesta temporada nova temporada? Com veus l’equip en aquesta nova 

temporada que tot just heu començat?
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HOCKEY

La Final Four 20-21, a casa!

Can Salas serà la seu de la Final Four 
de la Lliga masculina i femenina 
2020-2021. Així ho va decidir la 

RFEH el passat mes de juliol. Les dates 
previstes per als partits decisius són els 
dies 1 i 2 de maig.

Serà la segona vegada que l’Atlètic acollirà 
les finals de Lliga. La primera va ser el 
2017. Aquell any, el nostre equip masculí, 
entrenat per Dani Martín, es va proclamar 
campió.I

REDACCIÓ

Celebració del títol de 2017. 
Autor: ATH

Neix minis 
hockey!

La temporada 2020/2021 també 
arrenca amb novetats de cara als 
més petits. Aquest any ja no hi haurà 

CIE (Centre d’Iniciació Esportiva) sinó que 
hi ha la nova categoria de Minis Hockey, 
destinada a nens i nenes de 3 i 4 anys. 

La coordinadora és la Carlota Freixa i 
juntament amb el seu staff introduiran els 
més petits al món de l’stick i descobriran i 
aprendran a través del joc.I

Els Minis amb una de les monitores. 
Autora: Carlota Freixa. 

Gràcies Liz
Comiat a una gran persona

REDACCIÓ

Al no celebrar-se l’acte de cloenda 
de la temporada del club, previst 
pel dia 17 de juliol, no hi va haver el 

repartiment de premis de la temporada. 
Una de les persones que havien estat 
distingides per la junta era la portera del 
nostre equip de Divisió d’Honor Femení, 
la nord americana Liz Tamburro. El fet 
era que aquesta noia que tornava als 
Estats Units després de dos anys entre 
nosaltres i no podia esperar a la nova 
data de l’acte.

Amb aquest motiu el dia 22 de juliol es va 
reunir a l’era del xalet tot l’equip femení 
amb el seu staff, el president del Club 
va adreçar unes paraules d’agraïment a 
la Liz que molt emocionada es va dirigir 
a les seves companyes. “Necessitàvem 
una portera i va venir una gran portera 
i una gran persona que no oblidarem” va 
dir el president. També es va adreçar a 
l’equip la nova presidenta de la Secció de 
Hockey, Mireia Galí.I

El caliu 
dels equips 
resisteix el 
confinament 

El fet d’aturar totes les competicions 
i les activitats presencials no va 
impedir que els equips de la casa, 

dels més petits als més grans poguessin 
mantenir el contacte entre ells. Durant els 
mesos de confinament es van fer sessions 
de Zoom amb els equips i la cloenda es va 
fer de forma virtual.I

Presidenta: 
Mireia Galí Reyes                                      

Vicepresident Esportiu:
Marc Malgosa Torrente
                
Cap Àrea Esportiva:
Marta Gómez Rodríguez                        

Cap Àrea Social: 
Ton Abad Freixa
                              
Vocal Àrea Social: 
Joan Galí Borrell                            

Cap Àrea Fundraising:
Xavi Mampel Olona                   

Secretària Junta: 
Sílvia Torrente Farre                            

Tresorera: 
Ester Vila Clotet                                         

Nova junta 
de hockey

Josep Maria Biosca i Lizz Tamburro, durant l’entrega de la seva distinció.
Autor: ATHC
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La Yellow Cup 2020, suspesa
Després que el Campionat s’ajornés de cara a mitjans de setembre, 
el torneig es va suspendre per precaució. 

Imatge de la yellow cup de 2019
Autor: ATHC

TENNIS

Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net

L a novena edició de la Yellow Cup 
haurà d’esperar un any més. El 
torneig, previst inicialment per la 

primera setmana de juliol va ser posposat 
amb l’esperança que la situació millorés. 
L’edició d’enguany era la setena que 
funcionava com a Campionat d’Espanya 
Cadet per Equips. 

Ja amb la nova data, establerta entre el 
14 i el 19 de setembre no es va poder 
celebrar la competició. La situació 
sanitària no ho afavoria i es va optar per 
cancel·lar-la definitivament per tal que 
cap participant posés en risc la seva salut 
així com els treballadors i massa social del 
Club. D’aquesta manera, la Yellow Cup 
tornarà al Club en la seva data habitual el 
pròxim estiu si les condicions sanitàries ho 
permeten.I

REDACCIÓ Arrenca Baby Forctis
La nova categoria permetrà la introducció al tennis 
pels més petits.

Durant el setembre va arrencar 
la nova edició de la Yellow Penya 
Sènior, on l’Atlètic hi participa amb 
3 equips. Aquesta competició mou 
a més de 50 tenistes i es juga en 
format de 4 dobles. 

BREU
La nova edició de la Lliga “Fair Play” 
va començar a l’octubre la seva 
segona edició. Es tracta d’una lliga 
matinal on hi participen els tenistes 
de més de 60 anys, els més veterans 
del club. 

BREU
L’Atlètic també és present a la 
Lliga comarcal on competeix amb 
6 equips, així com a les lligues de 
mini tennis i promeses, que en total 
aglutina a més de 100 jugadors. 

BREU

L a  nova temporada 2020/2021 porta 
novetats per la secció de tennis, 
que incorpora la categoria de Baby 

Forctis per tots els nens i nenes de 3, 4 i 
5 anys. Juntament amb els Minis Hockey, 
substituiran el Centre d’Iniciació Esportiva 
(CIE) pels esportistes més joves del club. 
Els dies d’entrenament de Baby Forctis són 
els dimarts, dijous i dissabtes. En aquesta 
categoria s’introduirà a l’infant en l’esport 
i aprendrà a partir del joc.I

REDACCIÓ
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La Gran Lliga Social ja és aquí 
La nova edició presenta grans novetats, com el programa de gestió de resultats.

PÀDEL

L a Gran Lliga Social de Pàdel és 
la màxima competició interna de 
pàdel i es juga de novembre a maig 

pel que fa a la fase regular i durant el 
mes de juny es fa la fase final. És una 
competició que es juga per parelles, en la 
modalitat masculina, femenina i mixta, i 
per aquesta temporada ha superat, entre 
les tres categories, el centenar de parelles 
apuntades.

REDACCIÓ

L a secció de pàdel passarà també a 
organitzar les Alteticanes del Club 
que es faran els divendres a la tarda 

cada dues setmanes. D’aquesta manera, 
s’igualen amb la categoria masculina, que 
ja s’organitzaven però els dijous.I

Arrenquen 
les atleticanes 
femenines 

La nova equipació 
dels campions
L’Atlètic renova amb Adidas per tres anys més 
per seguir vestint als seus equips i sumant titols 
a totes les seccions.

R ecordeu que les persones apuntades 
a classes, ja siguin infantils o d’adults, 
la nova equipació els entra dins de la 

quota. De la mateixa els equips d’Interclubs 
se’ls abonarà el seu cost. I si es dóna el cas 
que fan escola i competeixen, no l’hauran 
d’adquirir, ja que la tindran via classes.I

100
parelles

INSCRITES

La situació sanitària va impedir que 
s’acabés la Gran Lliga de la temporada 
anterior, que ja s’havia hagut de posposar 
a causa del confinament. En resposta, el 
Club va apostar per llançar la nova edició, 
ja que durant la fase inicial, no hi hauria 
tanta aglomeració de persones. 

El format de lliga ascensor, amb diferents 
grups de nivell per cada mes, es manté 

però la principal novetat d’aquesta edició 
serà la gestió de resultats i classificacions 
a través d’una app pròpia. A més, també 
hi haurà sorteigs i moltes més sorpreses 
pels participants.I
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PÀDEL

Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net

Una nova junta per un nou impuls 
La junta de pàdel s’ha renovat amb cinc nous membres.

Presidenta
Carme Rico

Vice Presidenta
Àngels Cavedo

Vocal àrea social
Alejandro López

Vocal àrea social
Toni Prats

Vocal marketing 
XXSS

Laia Balastegui
Vocal financer
Marc Carreras

Vocal social 
hockey-pàdel

Núria Lavado

U n dels accessos a pistes més 
utilitzats el trobem al lateral del 
pavelló, a la part sud de l’Atlètic. La 

nova junta s’havia proposat renovar aquest 
espai de pas i les obres ja han començat. El 
nou accés comptarà amb una  escalinata 
de formigó de 2 metres d’amplada que 
unirà les pistes 3 i 5 amb una barana 
de separació i suport. Tota la resta de 
l’amplada del baixant quedarà enjardinat 
i sense les plantes actuals, donant visió 
panoràmica de totes les pistes.I

Renovació 
de la baixada 
a les pistes 

INFANTIL: ESCOLA I AVANÇAT

GRUP TECNIFICACIÓ 

ESCOLA ADULTS

TOTAL ALUMNES

40

13

90

143

Imatge de les obres de reforma.
Autor: ATHC

Inscrits escoles

A mb les eleccions d’aquest any, el 
pàdel no ha sigut aliè a les novetats 
institucionals. El que fa a la seva 

junta s’hi han incorporat sis persones per 
donar un nou impuls a la secció.

Començant per la presidència de la secció, 
Carme Rico ha agafat el relleu de Ferran 
Rodríguez després de 4 anys. Rico, és 
sòcia de tota la vida i ha estat sempre 

REDACCIÓ

una persona molt activa dins la secció de 
pàdel en totes les activitats i competicions 
que s’hi realitzaven.

L’acompanyaran Mª Àngels Cavedo 
vicepresidenta, Alejandro López i 
Toni Prats com a vocals socials, Marc 
Carreras, tresorer, Laia Balastegui vocal 
comunicació i Núria Lavado vocal social i 
enllaç hockey. 

El seu objectiu, a més de seguir 
promocionant la pràctica d’aquest esport 
i la seva escola així com dinamitzar la seva 
activitat social.I
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Fragment d’una classe virtual. 
Autor: ATHC

DILLUNS: 11:30 i 21:30
DIMARTS: 7:30, 10:30, 19:30
DIMECRES: 11:30, 14:30, 20:30, 21:30
DIJOUS: 7:30, 10:30, 18:30
DIVENDRES: 9:30, 17:30, 19:30
DISSABTE: 10:30, 11:30
DIUMENGE: 9:30, 10:30, 11:30

FITNESS

Ja podeu gaudir del nou servei 
d’Entrenaments Personals 
de forma virtual!

El nostre staff de Fitness ha preparat una nova modalitat 
per posar-se en forma de manera regular i segura.

El nostre equip professional de fitness 
ha elaborat una proposta per oferir un 
nou servei d’entrenaments personals 

de forma virtual. Aconsegueix els objectius 
entrenant de forma intel·ligent i amb un 
seguiment telemàtic personalitzat.

Qui?
Planificacions realitzades per entrenadors 
personals i preparadors físics de fitness de 
l’Atlètic amb màxima formació acadèmica 
- Grau en CAFE i Màster d’Entrenament 
Esportiu - i dilatada experiència professional.

Per a qui?
Ajust de les planificacions a diferents 
objectius: perdre pes, força muscular, 
entrenaments de resistència -running, 
bike, swim, triatló…-, tornar a la pràctica 
esportiva, entrenaments per a nens i 
joves, tonificació muscular i embaràs, 
entrenaments per a persones grans +65 
anys…

Quan?
Enviament de la planificació mensual amb 
les sessions diàries a realizar en document 
online mitjançant email. Setmanalment 
es revisarà amb una entrevista de 15’ 
mitjançant l’App Zoom.

On?
Planificacions de sessions d’entrenament 
personalitzades adaptades a l’espai i 
necessitats/ objectius de cadascú perquè 
es puguin fer en diversos espais.

Com?
Realització d’entrenaments i exercicis amb 
elmínim material possible (la recomanació 
del material te la faran els propis 
entrenadors).

En resum, els avantatges que presenta 
aquesta nova modalitat d’entrenaments 
personals són la comoditat pel que fa 
a l’ubicació de l’exercici físic, varietat, 
eficiència, personalització i seguiment per 
part d’una sèrie tècnics més que qualificats. I

REDACCIÓ. 

Arrenca el 
cycling virtual
a l’Atlètic!
Una nova experiència de qualitat 
per tots els fans de la bici!

La secció de Fitness ha implementat un 
nou servei que permetrà moltes més 
hores de Cycling al Club. El Cycling 

Virtual consisteix en una classe que es 
realitza amb un professor virtual que es pot 
veure gràcies al projector i és l’encarregat 
de guiar la sessió. A més, durant els 45 
minuts que dura la classe, es pot visualitzar 
el recorregut en temps real seguint rutes 
conegudes. 

La principal novetat dins d’aquesta forma 
virtual de fer una classe de cycling és 
que permet augmentar enormement la 
capacitat del Cycling i de moment ja s’han 
afegit 20 noves classes que ja pots gaudir.
Com en totes les activitats Dirigides, la 
reserva es fa a través de l’Oficina Virtual 
del Club.I

REDACCIÓ. 

Noves hores de Cycling

Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net
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SALUT

Ja podeu gaudir del nou servei 
de l’Atlètic Salut online
El nostre equip professional de Salut ha preparat una nova modalitat per fer seguiment 
dels pacients de forma virtual des d’allà on siguin.

El nostre equip professional de salut ha 
elaborat una proposta per oferir un 
nou servei de seguiment de lesions, 

actualització de rutines de prevenció, 
consulta de dolors i molèsties, resolució 
de dubtes sobre dietes, entre d’altres, de 
forma virtual. 

Aquest servei busca garantir la salut, 
el seguiment i l’assessorament dels 
pacients, solucions, readaptació, eficiència 
i professionalitat. Resol dubtes i obté 
solucions en poc temps i a qualsevol lloc, 
evita lesions, complementa les visites 
presencials, modifica el tractament actiu 
segons la progressió de la teva lesió i 
adapta la teva alimentació de forma àgil i 
còmode.I

REDACCIÓ. 

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

Coneix la Núria Fernández, nova 
nutricionista de l’Atlètic Salut!
La seva incorporació es va fer a finals d’octubre i ja treballa amb els primers equips de la casa. 

L’Atlètic Salut promou la nutrició com 
un servei clau de cara a la salut i  el 
benestar de tots els socis i sòcies de 

l’Atlètic. Núria Fernández és graduada en 
Nutrició Humana i Dietètica per la Facultat 
de Blanquera i la Universitat Ramón Llull. 
Dins d’aquest camp està especialitzada en 
nutrició esportiva, on s’hi ha format amb 
postgraus i cursos específics.  També és 
coach nutricional. 

Núria Fernández destaca que “no hi ha una 
dieta per cada esport, sinó una dieta per 
cada esportista”. És per això que busca 
la personalització per a cada persona per 
tal que aconsegueixi els seus objectius. 
Considera que la clau per aconseguir-
los és “el treball en equip juntament 
amb entrenadors, preparadors físics i 
fisioterapeutes”. 

Una vessant que també disfruta explotant 
és la divulgació, ja sigui amb xerrades o 
articles, que podreu consultar a través dels 
diferents canals de comunicació del Club.I 

REDACCIÓ. 

Nutrients importants:

Carbohidrats

NÚRIA FERNÁNDEZ.

SALUT

Núria Fernández a l’Atlètic Salut.
Autor: ATHC

Com afecta la nutrició en el sistema 
immunitari dels esportistes?

Després de l’exercici intens es dóna una 
baixada del sistema immune i el consum 
de carbohidrats o hidrats de carboni (HC) 
ajuda a combatre aquesta resposta. Per 
tant, després de l’entrenament els HC són 
tant o més importants que la proteïna. 

Exemples de com incloure’ls:
• Civada o altres cereals en batut        
   recuperador, o amb iogurt i mel
• Entrepà 
• Plat on predomina pasta, patata o arròs:  
   amanida de pasta, puré de patates,  
   sushi…

Aigua

La deshidratació afecta el sistema 
immunitari, ja que la saliva actua com 
a antimicrobià i si hi ha falta d’aigua, es 
produeix menys salivació.

Com aplicar-ho:
• Beure mínim 2L d’aigua diaris.
• Recuperar bon estat d’hidratació després 
d’entrenaments o partits. Beure mínim en 
litres el pes corporal perdut en l’exercici i 
un 50% més. Si has perdut 1kg de pes en 
l’entrenament, has de beure 1,5L en les 
hores posteriors.

Vitamines i minerals 
antioxidants

Per complir amb les dosis diàries 
recomanades pot ser que els esportistes 
els calgui en algun moment de l’any un 
complement nutricional però, el bàsic és 
tenir una dieta variada i equilibrada, amb 
productes frescos i de temporada per 
assegurar una bona aportació de vitamines. 

En l’actualitat, el sistema immunitari 
i les defenses es troben en l’ordre del dia. I 
com també passa en l’esport, la nutrició hi 
juga un rol clau. Molts nutrients tenen un 
paper important en el manteniment d’un 
sistema immunitari òptim, de fet tots els 
components que reforcen la microbiota 
intestinal el reforcen. 
A més, cal arribar a les calories necessàries 
per tal de complir amb els requeriments 
energètics, ja que un dèficit i una baixa 
disponibilitat energètica comporten 
baixades en el sistema de defenses. 

Aliments interessants d’afegir a 
l’alimentació setmanal:
• Fruits vermells. Nabius, gerds, mores,  
   açaí I destacar com a aliment funcional  
   el tart cherry (suc de cirera àcida). Ara  
   és temporada de magrana
• Cítrics. Comença la temporada de      
  mandarines. 
• Les verdures crues també contenen  
  moltes vitamines i minerals: tomàquet,  
  pebrot vermell, pastanaga, espinacs,  
  remolatxa…

Probiótics

Reforcen la microbiota intestinal, per 
exemple.
• Quefir, una alternativa al iogurt natural
• Aliments fermentats com la xucrut o el  
  miso
• Tubercles cuinats amb pell (patates i  
  moniatos) deixats refredar i consumits al   
  cap de mínim 24h

Per assegurar l’èxit cal individualitzar i 
per això, des del nou servei de nutrició 
volem oferir-vos plans nutricionals del tot 
personalitzats, tant pel rendiment esportiu 
com per una millora de la salut i el benestar.
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El campus 
d’estiu no falla 
a la seva cita

Un any més, l’Atlètic ha pogut 
tenir el Campus 
tot i la delicada situació

L’estiu a l’Atlètic és sinònim de Campus, 
i aquest any la COVID-19 podia ser la 
culpable que per un cop aquests dos 

conceptes no anessin de la mà. Per sort no 
va ser així i durant vuit setmanes, 5 al juliol 
i 3 entre l’agost i el setembre, el Campus 
ha omplert de vida el club després de la 
desescalada. 

Per fer-ho el Campus ha hagut de fer 
canvis per tal d’adaptar-se a les normatives 
actuals i ha complert tots els protocols per 
tal de tenir un Campus segur per petits i 
grans. El resultat ha sigut un servei de 
qualitat com cada any. 

Tot i la situació especial del Campus, les 
valoracions dels pares i mares, així com dels 
nens i nenes va ser molt positiva, amb un 9 
sobre 10 pel que fa a la satisfacció i valoració 
global. La millor nota va ser per l’equip de 
monitors, amb un 9,2. Des de l’equip del 
Campus, es vol agrair la confiança de tots 
en una edició tan delicada.I

REDACCIÓ. 

Un dels grups de convivència de Canalla.
Autor: ATHC

El Campus rep una 
valoració general per 

sobre de 9

Alumnes d’Atletia en la jornada inaugural.
Autor: ATHC

Atletia 
comença el seu
segon any!
El Grau de Condicionament Físic 
arrenca el curs 2020 / 2021

El Centre de Formació reglada en 
esports, Atletia, va començar les 
classes el passat 21 de setembre amb 

un total de 13 alumnes, 4 de segon curs i 
9 de primer curs. Com en tots els nivells 
educatius, Atletia aplica tots els protocols 
i mesures marcades pel departament 
d’Ensenyament a causa de la pandèmia.

Tot l’equip directiu, docent estan amb 
moltes ganes de treballar per seguir 
formant bons professionals pel sector 
esportiu i del fitness. Els fruits ja es 
comencen a veure aquest any, en què els 
de segon any formen part del dia a dia de 
l’Atlètic dins del programa de pràctiques 
amb molt bons resultats.I

REDACCIÓ. 

La Ludoteca 
reobre les seves 
portes

L’Espai dels Groguets torna a estar en 
funcionament de dilluns a divendres 
de 18:30 a 20:30. Aquest servei gratuït 

per tots els socis i sòcies del Club permet 
que els petits passin una bona estona 
fent activitats infantils mentre els grans 
practiquen esport al Club.I

REDACCIÓ. 

Amb ganes de 
celebrar el 50è 
aniversari de 
l’escuderia

El MATHC vol mostrar la seva 
trajectòria

Hi ha moltes coses que fan l’Atlètic 
un club especial i una d’elles és la 
seva escuderia, una de les seccions 

amb més història i que aquest any 2020 
ha vist com la pandèmia va impedir que se 
celebrés el 50è aniversari del MATHC.

Per aquest últim trimestre està previst l’acte 
d’inauguració de l’estàtua que commemora 
el 50é aniversari així com la inauguració 
de l’exposició permanent de fotografies i 
motos antigues al xalet del Club.I

REDACCIÓ. 

Una de les proves més emblemàtiques 
de l’escuderia: el ral·li de motos històriques.
Autor: ATHC

Cartell de l’Exposició del Cinquantenari.
Autor: ATHC
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Mireia Galí

Mireia Galí és la nova Presidenta de la 
Secció de Hockey.
Autor: ATHC

ENTREVISTA

E Coordinadora del projecte STICK

“Hem creat un projecte al 
qual s’hi pot adherir qualsevol 
esport i universitat”

Les universitats, de cara als 
esportistes tenen la Carrera 
Dual, que els ajuda a combinar 
estudis i esports durant la 
carrera. Aquesta ajuda no 
contempla però l’estada a 
l’estranger com una part del seu 
programa i l’Atlètic ha liderat 
el projecte perquè això sigui 
possible. Parlem amb Mireia 
Galí, la seva coordinadora. 

Com neix l’Stick Project? 

Fa uns anys, com a Cap d’Equip 
de l’Atlètic DHF, vaig detectar 
que hi havia jugadores i que 
volien de marxar d’Erasmus, però 
ho volien compaginar amb el 
hockey. Professionalment, treballo 
amb aspectes internacionals 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i sé que no sempre és 
fàcil poder compaginar-ho, ja que 
implica que la facultat on estudies, 
tingui un conveni d’intercanvi 
amb la facultat homòloga de la 
universitat més propera del club 
de destí. Vaig considerar que calia 
explorar i establir un mecanisme 
que permetés la mobilitat acadèmica 
d’esportistes d’alt rendiment. 

Com arrenca un projecte que mou a cinc 
grans clubs de hockey i cinc universitats 
de tot Europa? 

Des de la Junta de Hockey, presidida pel 
Miki Cunill, vam considerar l’oportunitat 
de sol·licitar finançament en el marc 
de la convocatòria Erasmus+/Sport. Val 
caldre trobar tots els altres partners del 
projecte, que va ser un procés complicat 

Atlètic Terrassa - Universitat Autònoma

Beeston HC - Nottingham Trent University

Rooterdam HC - Erasmus University Rotterdam

KHC Dragons - University of Antwerp

Pembroke Wandereres Hockey Club - 
Dublin City University

PARTNERS DEL PROJECTE

Perquè era important pels clubs 
de hockey una iniciativa així?

Els clubs europeus, i en especial 
l’Atlètic, treballem molts anys 
en la formació dels jugadors i 
jugadores. La majoria compaginen 
l’alta competició amb els estudis 
universitaris i sovint ens trobem 
amb una fuga de talent per raons 
acadèmiques que no podem 
obviar. 
En aquest sentit, el projecte STICK 
pretén oferir una alternativa que, 
garanteixi que l’experiència, 
tant acadèmica com esportiva, 
amb un pla de treball i esportiu 
planificat, i de l’altra, que permeti 
un intercanvi de jugadors i 
jugadores, de tal manera que, 
malgrat que cada any pugui 
marxar algun esportista, també 
tinguem la possibilitat d’acollir-
ne d’altres provinents de clubs 
europeus. 

Què ha significat per l’Atlètic ser part 
d’aquest programa?

L’Atlètic ha estat el líder del projecte, 
el primer projecte Erasmus+ en què ha 
participat un club de Hockey a nivell estatal. 
Ha permès incrementar la ja potent 
visibilitat internacional i el caràcter 
innovador del Club. Ha permès establir 
una xarxa de relacions de confiança amb 
altres clubs potents a nivell europeu, 
que han de permetre dur a terme més 
iniciatives conjuntes en benefici del Club i 
amb esportistes de totes les categories. Si 
la situació ho permet, ja s’està treballant 
de cara a l’estiu, en un Campus d’Intercanvi 
per Cadets i Cadetes amb dos dels Clubs 
del consorci, el Pembroke irlandès, i el 
Beeston anglès. També ens ha permès 
establir una important relació institucional 
entre l’Atlètic i la UAB. L’impacte es podrà 
notar a moltes categories i esports en un 
futur. 

Com han sigut els dos anys de feina?

La coordinació i la gestió d’aquest tipus de 
projectes europeus, amb la responsabilitat 
de dur a terme el pla de treball proposat i 
obtenir els resultats esperats, suposa una 
pressió important que, gràcies al suport 
de la nostra Project Manager, la Gemma 
Cirera, hem pogut dur a terme de forma 
exitosa. Activament, també, hi hem estat 
treballant l’Andreu Enrich, el Nani Escudé, i 
jo mateixa, com a coordinadora del projecte. 
Aquest tipus de projectes cal que siguin 
institucionals per poder-se implementar 
de forma exitosa, i aquest ha estat el cas 
de l’STICK. Han estat dos anys de reunions 
amb els socis, de desenvolupament 
d’activitats i de debats amb representants 
d’altres esports i universitats, que han 
permès assolir els resultats esperats del 
projecte. 

Quin ha sigut el resultat?

Per primera vegada ens hem assegut junts 
universitats i clubs de diferents països 
europeus per treballar conjuntament a 
favor de la Carrera Dual dels esportistes. El 
principal resultat ha estat el disseny d’un 
esquema de mobilitat acadèmic/esportiu 
que s’adequa als requisits del Programa 
de mobilitat Erasmus+. Per a poder optar 
a una beca Erasmus a una destinació 
concreta, els estudiants competeixen entre 
ells en base a uns criteris fonamentalment 
acadèmics. El fet d’haver de compaginar 

estudis i competició fa que els estudiants/
esportistes difícilment tinguin les millors 
notes i, per tant, puguin aconseguir la 
beca a la destinació desitjada. El nou 
programa de mobilitat STICK té en compte 
altres criteris que afavoreixin i igualin les 
condicions. 
Un cop finalitzada la prova pilot del hockey, 
hem adaptat l’esquema de mobilitat de tal 
manera que qualsevol universitat o club 
esportiu s’hi pot adherir. 

En quin punt es troba actualment?

El projecte com a tal, va finalitzar el 
desembre de 2019, moment en què 
vam presentar els resultats a la Comissió 
Europea, la qual ho va valorar molt 
positivament. 
L’esquema de mobilitat està disponible a la 
pàgina web del projecte amb instruccions 
concretes a seguir, per totes aquelles 
universitats i clubs esportius europeus que 
el vulguin implementar. 

Visita la web del projecte a www.stickproject.eu

Des de fa 4 mesos, ets la 
Presidenta de la Secció de 
Hockey, quins són els teus 
objectius pel que fa a la secció?

Els objectius que ens hem plantejat 
des de la Junta de Hockey són 
força continuïstes del què ha vingut 
treballant aquests darrers anys la 
Junta del Miki Cunill, especialment 
pel què fa a la gran feina en 
l’Escola de Hockey i en la formació 
d’entrenadors i entrenadores. Des 
de la nova Junta ens proposem, a 
banda de seguir treballant pels èxits 
esportius en les categories d’elit 
i alta dedicació, proporcionar els 
recursos i oportunitats perquè tots 
els equips de totes les categories 
puguin assolir el seu nivell màxim, 
a través del treball en equip. A 
tall d’exemple, hem creat el Grup 
de Competició Sènior (GCS) que 
treballa per incrementar el nivell 
de competitivitat i rendiment dels 
equips competitius sèniors que no 
formen part de l’elit i l’alta dedicació. 

calia explorar i establir 
un mecanisme que 
permetés la mobilitat 
acadèmica d’esportistes 
d’alt rendiment. 

on a vegades era el que es coneix com a 
porta freda. Als clubs no tant, però a les 
universitats els costava veure aquesta 
necessitat. Un cop creats els tàndems 
universitat - club, vam presentar la 
sol·licitud del projecte, el qual va resultar 
seleccionat a la convocatòria de 2017. 

De moment, només ho té del tot 
implementat la UAB. Què ha de fer 
un estudiant que vulgui aprofitar els 
beneficis del projecte STICK?

Actualment, totes ho poden implementar 
ja que el programa és aplicable a tots els 
esports i universitats, però cal que cada 
universitat ho faci. Per tal que projecte 
arreli i siguin una realitat a qualsevol 
universitat europea, seria necessari que la 
Comissió Europea se’l fes seu, i l’inclogués 
a les properes convocatòries del Programa 
Erasmus. Mentre això no sigui així, cada 
esportista que vulgui realitzar una mobilitat 
Erasmus dependrà de la voluntat individual 
de les universitats i la seva predisposició a 
facilitar o no la Carrera Dual.

La Comissió Europea va 
destacar positivament 
el resultats presentats 
en l’última reunió, a 
finals del 2019. 

Els representants del Club que es van traslladar a Brussel·les juntament amb 
tres exatlètics que feien vida a Bèlgica, Xavi Coral, Xavi Trenchs i Xavi Arnau.
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PORTA 
UN AMIC
I VIU L’ATLÈTIC
AMB ELS TEUS!
Convida els teus amics a
provar el Club i informa't de l
PREMI que t'emportes!
Més informació a: cristina@athc.cat

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

CAL FER LA RESERVA 
DELS ESPAIS A TRAVÉS DE 
L’APP PER CONTROLAR 
L’AFORAMENT. 

O
OPINIÓ DEL SOCI

SOPA DE LLETRES

S’ESTÀ TREBALLANT 
PERQUÈ ELS SENGLARS 
NO ENTRIN AL CLUB

LA COMPRENSIÓ I EL 
BON AMBIENT TOT I LA 
SITUACIÓ ACTUAL

SOPA	  DE	  LLETRES	  
	  
Busca	  les	  NOVETATS	  de	  la	  temporada	  
	  

C	   N	   U	   T	   R	   I	   C	   I	   O	   N	   I	   S	   T	   A	   O	   L	  
W	   R	   F	   Q	   F	   X	   H	   Q	   S	   X	   V	   R	   T	   K	   M	   N	  
Q	   E	   A	   T	   S	   C	   E	   S	   W	   E	   T	   G	   O	   A	   I	   U	  
A	   I	   H	   B	   W	   V	   P	   G	   A	   Q	   B	   D	   F	   T	   Q	   M	  
E	   L	   O	   L	   Q	   B	   O	   H	   W	   I	   N	   V	   S	   L	   D	   I	  
Q	   K	   P	   N	   C	   A	   L	   J	   L	   R	   W	   I	   T	   E	   F	   N	  
U	   M	   E	   J	   Z	   Z	   G	   L	   Q	   T	   T	   G	   J	   T	   Y	   I	  
I	   J	   G	   A	   U	   Q	   E	   Y	   G	   C	   Q	   T	   K	   I	   R	   S	  
P	   Y	   V	   W	   T	   T	   W	   T	   R	   D	   C	   Y	   L	   C	   B	   A	  
A	   H	   Q	   G	   B	   E	   Q	   O	   J	   S	   X	   F	   S	   A	   N	   D	  
C	   G	   T	   A	   I	   G	   F	   W	   Y	   A	   G	   E	   V	   N	   E	   J	  
I	   R	   S	   I	   K	   Y	   M	   T	   T	   N	   E	   V	   S	   A	   K	   I	  
O	   F	   H	   L	   B	   H	   N	   H	   I	   J	   W	   R	   Q	   A	   N	   G	  
N	   E	   J	   A	   P	   G	   V	   L	   R	   O	   F	   Y	   R	   Q	   V	   O	  
S	   A	   B	   T	   O	   B	   C	   K	   E	   G	   B	   J	   E	   U	   O	   M	  
Q	   B	   K	   Y	   W	   Y	   E	   L	   W	   E	   V	   K	   V	   O	   L	   E	  
A	   V	   X	   I	   C	   L	   W	   B	   V	   V	   A	   M	   N	   L	   Q	   S	  
Z	   U	   M	   B	   A	   O	   N	   L	   I	   N	   E	   C	   U	   B	   C	   A	  

	  
NUTRICIONISTA	  
CYCLING	  
MINIS	  
EQUIPACIONS	  
SABATELLI	  
GOMES	  
EHL	  
ATLETICANA	  
ZUMBA	  ONLINE	  
BABY	  FORCTIS	  
	  
	  
	  

Busca les NOVETATS de la temporada

NUTRICIONISTA
CYCLING
MINIS
EQUIPACIONS
SABATELLI
GOMES
EHL
ATLETICANA
ZUMBA
ONLINE
BABY
FORCTIS
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