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EDITORIAL

E
En l’editorial del número anterior de 

la nostra revista parlàvem sobre 
com havíem gestionat i suportat els 

efectes de la pandèmia en la seva primera 
i segona onada sense saber que això de 
les onades seria com passa en el seu lloc 
natural que és el mar, una darrera l’altra. 
Ens pensàvem que l’any 2021 s’acabarien 
les onades, seria l’any de la recuperació 
i aquí no ha passat res perquè una mica 
sí que som així, per naturalesa tendim a 
oblidar relativament aviat les coses que 
ens han fet patir més del compte.

Han passat quatre mesos de la publicació 
de l’últim RUSC, què ha canviat? Res. 
Seguim convivint amb el virus. Ens estem 
acostumant a la situació? No, això és 
impossible, no podríem suportar molt més 
temps tenir una part de les instal·lacions 
tancades, entrenar però no competir, tenir 
obert el bar i el restaurant només unes 
horetes al dia.

Afortunadament el nostre club és molt 
gran i mantenint l’ocupació recomanada 
ens permet practicar molt esport i això no 
ho hem de deixar: entrenar hockey, jugar 
a tennis i pàdel, running, piscina... Som un 
espai segur i necessitem fer esport, per 
això seguim oberts.

El mes de desembre vam celebrar 
l’Assemblea Ordinària de Socis, per primera 
vegada telemàtica i més endavant podreu 
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llegir tota la informació detallada. La 
participació va ser notable i la nova junta 
va presentar el nou programa i propostes 
que amb les condicions que hem exposat 
abans potser costaran més del compte dur 
a terme.

Propostes importants, amb millores dels 
serveis i avantatges per a tots. Sí, el club 
segueix viu i en marxa, certament amb 
preocupació per l’evolució econòmica, 
però amb el suport de tots i algun ajut via 
subvencions el seguirem tirant endavant.

Les competicions estatals es mantenen 
i malgrat que de moment segueixin sent 
a porta tancada, seguim l’evolució dels 
nostres equips de Divisió d’Honor. Els nois 
tenen un programa exigent de gran nivell 
que passa per jugar l’EHL a Amsterdam 
per Setmana Santa i a primers de maig, la 
Final Four de la lliga nacional que jugarem 
a Can Salas. Les noies amb un objectiu ben 
definit, seguir sent un bon equip de DHF.

Des d’aquestes pàgines volem animar-vos 
a seguir practicant esport i viure el club 
amb les condicions establertes per les 
autoritats sanitàries. És l’única manera de 
fer normal una situació que no en té res 
d’això. Tot depèn de nosaltres mateixos: 
una conducta responsable ens ajudarà a 
aturar la transmissió d’aquest virus que ha 
canviat les nostres vides.I
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CLUB

Primera assemblea telemàtica 
El passat desembre es va celebrar l’Assemblea General de forma virtual amb grans 
novetats pels socis i sòcies de l’Atlètic

L’Assemblea General Ordinària de 
Socis i Sòcies de l’Atlètic Terrassa es 
va celebrar el passat 17 de desembre i 

per primer cop, va ser de forma telemàtica 
a causa de la situació sanitària actual. 
No es tractava d’una Assemblea qualsevol, 
sinó la primera de la nova junta i la que 
presentava tots els resultats de la gestió 
de la Covid-19.

L’Assemblea va estar presidida pel president 
Josep Maria Biosca, acompanyat pels 
dos vicepresidents, Ximo Soler i Òscar 
Pallarols, el secretari, Miquel Queralt, el 
tresorer, Lluís Garcia-Cascón, el vocal de 
la Junta, Oriol Tarrida, i el director general 
del Club, David Valeriano. Van assistir a 
la reunió virtual una setantena de socis 
i sòcies.

La reunió va iniciar amb l’informe del 
president, es va aprovar la Memòria 
d’Activitats de la temporada 2019/2020 
i es va presentar el projecte de la junta 
directiva.

Durant la reunió també es va presentar un 
dels principals avantatges de què podran 

gaudir els socis de l’Atlètic gràcies a la seva 
categoria d’Entitat Esportiva d’Utilitat 
Pública que permetrà que els socis puguin 
tenir un estalvi fiscal de les quotes socials. 
Es tracta d’una gran notícia per la massa 
social que marca una diferència respecte 
la gran majoria de clubs de l’entorn. Pots 
llegir més sobre aquest avantatge a la 
pàgina següent.

Es va presentar l’informe de gestió del 
Club durant el confinament i reobertura 
a causa de la Covid-19 i es van aprovar 
tant la liquidació de l’exercici 2019/2020 
així com el pressupost per la temporada 
2020/2021. També relacionat amb aquest 
aspecte, es va ratificar el no cobrament 
de la Quota Instal·lacions del maig passat 
i es va facultar a la Junta per destinar 
total o parcialment la Quota Instal·lacions 
2020/2021 per a tresoreria en funció de la 
situació actual del Club.

Un altre aspecte rellevant que es va aprovar 
va ser l’entrada en vigor de l’assegurança 
esportiva obligatòria. D’aquesta manera, 
totes les persones que practiquin esport a 
l’Atlètic tindran cobertura mèdica en cas 

REDACCIÓ

Imatge de l’Assemblea amb la Junta a l’esquerra amb l’equip que va fer possible el seu desenvolupament.
Autor: ATHC

EL CLUB 
INFORMA

Cal passar per recepció 
per validar les reserves 

de les pistes i les persones 
que jugaran.

de lesió i per tant, podran gaudir del Club 
d’una manera més segura. Per últim es va 
ratificar el nomenament de càrrecs de la 
junta directiva proveïts transitòriament. 

Un cop aprovats tots aquests aspectes 
de l’ordre del dia, es va passar al torn de 
preguntes dels socis i sòcies per escoltar 
també les seves propostes i valoracions.I
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Aquest 2021 tots els socis i socies de l’Atlètic podran 
gaudir d’un estalvi fiscal molt important equivalent a dues quotes

CLUB

Un estalvi de dues 
quotes a l’any

DAVID VALERIANO

En les quotes
individuals 

l’estalvi és del 19% 

Després d’uns mesos complicats 
per a tothom, l’Atlètic té una gran 
notícia per tota la seva massa 

social gràcies a la consideració que 
té com a Entitat d’Utilitat Pública. 
Aquest reconeixement administratiu 
s’atorga a una entitat que promogui 
una activitat d’interès general, que en 
el cas de l’Atlètic és per la seva vessant 
esportiva, que inclou la pràctica de 
l’esport però també la formació i la 
inclusió, entre altres valors per a la 
societat. 

El reconeixement permet a tots els 
socis i sòcies de l’entitat, gaudir 
d’avantatges fiscals pel que fa a la 
declaració de la renda. Per això s’ha 
treballat per estructurar les quotes 
de forma diferent i poder diferenciar 
una quota esportiva i una social, que 
es podrà deduir. Aquest canvi haurà 
de ser ratificat en una Assemblea 
Extraordinària presencial que es 
farà amb totes les mesures sanitàries 

un cop les autoritats ens ho permetin. 
Un cop entrin en vigor aquests canvis, 
el Club podrà emetre uns certificats 
que permetran que els socis i sòcies de 
l’Atlètic es puguin estalviar gairebé un 
20% del total de les seves quotes en les 
seves declaracions personals de la renda. 
Aquest percentatge, fins i tot podria 
augmentar a partir del tercer any segons 
la bateria d’incentius fiscals que aplica 
l’agència tributària.

Com a exemple, en les quotes individuals 
parlem d’un estalvi aproximat d’un 
19%, que representa aproximadament 
dues quotes i mitja cada any. I pel que fa 
a les quotes familiars, seria d’un 16%, 
l’equivalent a dues quotes a l’any. En 
el cas dels nous socis,  la quota d’entrada 
se sumaria també a la base de l’import 
bonificable.
Aquesta categorització i els seus beneficis 
fiscals, s’han consultat amb les diferents 
institucions i compta també amb un 
informe favorable per part del Bufet 

En les quotes
familiars 

l’estalvi és del 16% 

Bergós, especialitzat en dret de l’esport. 

Un altre dels avantatges en què l’Atlètic 
pot sortir guanyant és amb el foment 
dels convenis de col·laboració amb 
empreses que ajudin als diferents 
projectes esportius i socials del Club. 
Les empreses que ho facin també 
tindran els seus avantatges fiscals 
corresponents pel fet de col·laborar 
amb una Entitat d’Utilitat Pública.

Per tot això estem convençuts que 
aquesta mesura fidelitzarà i aportarà 
una bona ajuda econòmica aquests 
moments tan díficils a totes les 
famílies del Club. A més, ajudarà 
a atraure nous col·laboradors que 
permetran potenciar les escoles 
esportives, els equips del club o els 
campus d’estiu. Hem treballat i 
seguim treballant pels socis i sòcies 
de l’Atlètic.I 
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La nova baixada i la pèrgola, les novetats de l’espai.

Els Reis Mags 
visiten l’Atlètic

En un any estrany, sense cavalcades i 
sense poder estar tots en família, Ses 
Majestats, els Reis d’Orient van fer 

una parada a l’Atlètic per poder rebre les 
cartes de tots els nens i nenes del Club. 
La Secció de Hockey i els voluntaris van 
permetre que tots els infants tinguessin 
una estona amb els Tres Reis d’Orient.I

Un nen del club entrega la carta 
al Rei Blanc. 
Autor: Jordi Escorsell

CLUB

En record del nostre 
amic Toni Soler

El pitjor dels desastres que estem vivint 
des de fa un any degut a la pandèmia 
és la pèrdua de moltes persones, la 

majoria anònimes, però també algunes 
de molt properes, familiars, amics, tots 
ells no han pogut ser acomiadats com es 
mereixien i malgrat que la nostra massa 
social s’ha vist també afectada no puc 
deixar de pensar en una gran persona que 
va fer del club el seu espai de relació, de 
pràctica esportiva, de col·laboració i de 
gestió directiva.

Imatge d’arxiu de Toni Soler.
Autor: ATHC

El 1952, any de la fundació de l’Atlètic, 
el Toni Soler era jugador de l’equip 
infantil, des d’aquells dies tan llunyans la 
camisa groga ha format part de la seva 
indumentària per anar per la vida. No calia 
que la portés sempre posada, tothom 
sabia que el Toni era l’Atlètic.

Parlem molt de valors, sempre hem 
intentat que el nostre club sigui un lloc 
on aquests valors es transmetin d’uns als 
altres, a través de les escoles, en tots els 
àmbits socials i esportius on hi hagi gent 
amb la camisa groga, com la del Toni.

No en tinc cap dubte, el Toni Soler era el 
representant més genuí dels nostres valors, 
una gran persona, exemple per a tots. Al 
costat de la seva estimada Carmen, van 
viure plegats el creixement del club fins 
avui dia i tota aquesta trajectòria d’amor 
al club més enllà dels càrrecs directius que 
va ocupar mereixia que jo com a amic seu 
que sempre me’n vaig sentir, però més 
com a president del club, escrigui aquestes 
ratlles de record i homenatge en nom de 
tot el club a una persona que segur que va 
anar al cel... amb la camisa groga posada.

Descansa en pau, Toni.I
Josep Maria Biosca

President

Els voluntaris del Club que ho van 
fer possible. 
Autor: ATHC

Durant aquests últims mesos, la 
brigada del Club ha estat treballant 
intensament per millorar un dels 

accessos a les pistes de pàdel i tennis. 
La baixada que hi havia al costat de les 
pistes 3 i 4 de pàdel és ara una escala que 
permet un accés molt més còmode i segur 
cap a les pistes. A més, el nou clavegueram 
permetrà una canalització correcta de 
l’aigua de les pluges, evitant que l’accés 
sigui impracticable o l’aigua vagi a parar 
a les pistes. 

Tot i que encara cal fer les tasques de 
jardineria per complementar el lateral de 
les escales, finalment s’ha pogut realitzar 
una millora que feia molt temps que estava 
pendent. Quan estigui acabada, les escales 
oferiran una vista panoràmica d’aquesta 
zona de l’Atlètic que tanta activitat acull.I 

REDACCIÓ

L’accés no és l’únic canvi 
que hi haurà en aquest espai 
sinó que també s’ha instal·lat 
una pèrgola a la zona de descans 
entre les pistes de pàdel.

Imatge de les noves escales
Autor: ATHC

Imatge del a nova pèrgola
Autor: ATHC

La Zona del Pàdel i Tennis renovada 
de cara a la primavera
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De nou just abans de Nadal, tornava 
la Copa del Rei, el primer títol en 
joc per l’Atlètic DHM que venia de 

quedar tercer a la primera volta de la lliga. 
Això suposava no ser cap de sèrie pels 
encreuaments, que van ser especialment 
complicats: el Reial Club de Polo a quarts 
i un possible Club de Campo, líder a la 
lliga a semifinals. No obstant això, la pitjor 
notícia era no poder tenir també a València 
l’Atlètic DHF que es va quedar fora del 
sorteig pel goal–average.

Aquest dur rival a quarts no va impedir 
un gran partit de l’Atlètic, molt seriós en 
defensa, que va permetre als de Xero 
Gasol guanyar per 2 a 1 amb gols de Pau 
Cunill i Joan Dalmases. L’Atlètic passava a 
semifinals i en certa manera, es venjava de 
la final de l’any anterior, també contra el 
Reial Club de Polo.

Ja dissabte, l’Atlètic va haver de suar 
contra un Club de Campo que posaria 
les coses molt difícils als nostres. Un gol 
matiner al primer quart va fer que els 
grocs estiguessin pràcticament tot el partit 
per sota al marcador malgrat convertir 
el partit en un atac constant contra la 
porteria madrilenya. 

No va ser fins quan faltava un minut, 
quan gràcies a un Video Umpire, el 
videoarbitratge afegit aquest any per la 
Copa, es va poder xiular un darrer penal 
a favor de l’Atlètic. Era el moment i Pau 
Cunill es va encarregar d’enviar la bola al 
fons de la porteria per aconseguir l’empat.

Ja als shoot–outs, la sort no va estar de 
cara dels grocs, que van perdre per 2 a 4 
i es van haver de conformar amb el partit 
de la medalla de bronze. Mateix guió i 
mateix rival que feia dues temporades: el 
FC Barcelona. Aquest cop, però, l’Atlètic es 
va endur el partit amb solvència després 
de vèncer per 4 a 2 amb gols de Marc 
Boltó per partida doble, Joan Tarrés i Marc 
Escudé.

HOCKEY

Medalla de bronze per 
l’Atlètic DHM
La Bandera es queda a un pas d’entrar a la final 
i obté la 3a plaça a la Copa del Rei

REDACCIÓ

Eufòria després d’empatar en l’últim minut contra el Club de Campo.
Autor: RFEH

L’Atlètic DHM celebra el segon gol contra el Polo.
Autor: RFEH
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HOCKEY

Mirant cap amunt
Arrenca la segona volta amb els objectius ben clars

Les competicions d’àmbit estatal, que 
no s’han aturat durant la pandèmia, 
entren a la segona volta, on tot s’ha 

de decidir. Els nostres equips tenen clar el 
que volen. Uns ho tenen més a prop, altres 
hauran de picar més pedra per assolir-ho. 
El que no canvia és la il·lusió i la confiança 
amb què els grocs i grogues afronten 
des d’aquest febrer el segon tram de la 
temporada.

El primer equip ha fet una bona 
primera volta de campionat. És tercer 
classificat, a només dos punts (26) del 

Club de Campo i el Club Egara (28). L’Atlètic 
és l’equip més golejador de la Lliga, amb 
41 gols. El títol de campió de Catalunya 
va permetre als de Xero Gasol iniciar el 
campionat amb força i confiança. Tant 
és així, que l’Atlètic només ha perdut un 
partit, a Madrid davant del Club de Campo. 
És cert que no ha pogut guanyar els altres 
dos grans rivals, ja que va empatar amb 
l’Egara i el Polo. Sumar més punts en els 
duels directes amb els favorits és un dels 
reptes per la segona volta.

LLUIS CERVELLÓ

L’opinió del capità: 
Marc Boltó
“Està sent una temporada atípica per les 
incerteses que hi ha, però l’equip s’ha 
adaptat molt bé i ha sabut fixar-se només 
en el següent partit, sense mirar més enllà. 
Després de perdre a Madrid, teníem dos 
desplaçaments seguits als camps del Tenis 
i el Complutense. Els vam guanyar i allò va 
ser un punt d’inflexió. Sabem que la Lliga 
s’acaba decidint en un cap de setmana, 
però està clar que el nostre objectiu 
és acabar primers de la fase regular. És 
important ser exigents, i això també val 
per Europa. A l’EHL no ens conformem 
amb anar a jugar, volem competir bé i 
tenim unes ganes brutals de fer-ho.”

L’equip del Jordi Flo va arribar a 
l’equador de la temporada ocupant la 
novena posició de la Lliga (11 punts). 

Això va deixar-lo fora de la Copa i de cara 
a la segona volta l’objectiu serà millorar 
aquesta posició i traslladar en resultats les 
fases de bon joc que es van poder veure 
durant el primer tram de temporada. 
Les tres victòries aconseguides fins ara 
han estat a casa, davant del Taburiente, 
el Tenis i el Jolaseta. També es van 
aconseguir punts importants per ser fora 
de la zona perillosa contra la Reial Societat 
i el Sardinero. Derrotes ajustades davant 
del Terrassa i l’Egara a Can Salas van 
ser determinants per evitar fer un salt 
important en la primera volta. 

Atlètic DH Femení

L’opinió de la capitana: 
Cristina Escudé
“Som un equip jove, però amb molt talent. 
Crec que encara ens estem adaptant, però 
cada vegada competim més i millor contra 
tots els rivals. Està clar que la Lliga està 
molt polaritzada amb els tres equips de 
dalt molt superiors a la resta. Nosaltres 
tenim una mitjana d’edat baixa i som 
una plantilla sense internacionals. És molt 
difícil arribar a dalt i la segona volta serà 
molt exigent. Però a la vegada serà molt 
motivant. Si volem fer un pas endavant 
en la classificació hem de seguir donant el 
màxim com fins ara, millorar com a equip 
i puntuar en els partits clau.”

Atlètic DH Masculí

L’Atlètic DHM a la sortida d’un penal còrner.
Autor: Alann.

L’Atlètic DHF escolta les indicacions 
de Jordi Flo.
Autor: Jordi Gestí.

Vallès DHB

El jugadors del Vallès just abans de llançar 
un penal contra la UD Taburiente.
Autor: Jordi Gestí.

Acostumats a veure el Vallès a dalt 
de tot, aquesta temporada està 
costant més. Acabada la primera 

volta, la novena posició a la classificació 
no és la desitjada i la segona volta ha de 
servir per fer un salt endavant i millorar 
aquests registres. L’equip només ha sumat 
un triomf, al camp de la R. Sociedad 1927, 
el filial del Club de Campo. Cal tenir en 
compte, però, que el Vallès només ha jugat 
8 partits, mentre la majoria dels equips de 
la Lliga n’han disputat 9 o 10.

L’opinió del capità: 
Jordi Malgosa

“Veníem de ser primers l’any passat i 
la temporada va començar bé, amb la 
Supercopa de Catalunya. Però a l’inici de 
Lliga tot va ser complicat. Es va haver 
d’ajornar la primera jornada i després vam 
tenir dos desplaçaments seguits contra 
rivals forts, partits que vam perdre. Crec 
que vam pagar aquest inici i després, en la 
resta de partits, molts cops hem dominat i 
hem merescut guanyar però ens ha faltat 
un punt de sort per sumar més punts 
dels que tenim. Potser vam tenir massa 
autoconfiança i això ens ha dut a una 
dinàmica negativa. Tots hem agafat el 
compromís d’exigència perquè la segona 
volta sigui molt millor. Estic convençut que 
capgirarem la situació.”

Atlètic Primera 
Femenina

L’Atlètic de 1a Femenina, en una reunió a mig partit.
Autor: Jordi Gestí.

La Lliga de Primera Femenina, 
categoria nacional, és molt 
competida. L’Atlètic, un equip força 

renovat, ha completat una bona primera 
volta, ocupant la cinquena posició amb 
10 punts, a només 6 de l’equip líder, el 
Línia22. Destaca la rendibilitat que l’Atlètic 
treu dels gols que fa. Havent-ne marcat 
nou, ha sumat deu punts. Això és així 
gràcies a una solidesa defensiva notable, 
ja que el conjunt entrenat per Pablo 
Guillén i Núria Lavado només ha encaixat 
sis gols en vuit partits disputats.

L’opinió de la capitana: 
Ivet Honorato

“Vam tenir un Campionat de Catalunya 
i un inici de Lliga complicats, per ser un 
equip bastant nou, però aviat ens vam 
anar entenent i millorant. Vam perdre 
per la mínima amb el Pozuelo i el Club de 
Campo i va ser una mica frustrant perquè 
jugàvem bé però sense premi. Tot i això, 
vam seguir treballant bé i vam tancar la 
primera volta amb dos triomfs importants 
davant del Barça i el Castelldefels. De cara 
a la segona volta, estem entrenant fort i 
bé. Sabem que serà difícil, però estem 
súper concentrades i motivades per assolir 
l’objectiu d’entrar al top 3 de la Lliga.”

La jugadora formada a l’Atlètic 
s’incorpora a l’equip després 
de jugar la primera volta al 
Zehlendorfer Wespen alemany.

Anna Barba, 
novetat de 
l’Atlètic DHF
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HOCKEY

Doblet dels infantils al 
Campionat d’Espanya!
Els dos equips infantils es proclamen campions d’Espanya de 
Hockey Herba a Santander.

Nonna Corominas ha estat escollida 
com a Millor Jugadora del Campionat 

i Anna Marquès ha estat guardonada 
com a Màxima Golejadora. 

Guillem Ferrer ha estat escollit 
Millor Porter del torneig.

HOCKEY

Doblet autonòmic SUB18 
de les seleccions catalanes 

Els equips sub18 masculins i 
femenins van revalidar els títols 
de Campions d’Espanya el passat 

mes de novembre a València. Els 
combinats catalans van comptar amb 
una bona representació groga. Txell 
Vizcaíno, Mar Sola i Núria Carles van 
formar part de l’equip que va vèncer 
per 4 a 0 a Madrid a la final. La 
selecció masculina també va guanyar 

REDACCIÓ

Els grocs i grogues amb els dos títols. 

El model de 
formació 
de l’Atlètic, 
reconegut per 
la Federació
Holandesa 

El portal Hockey.nl, que depèn 
de la Federació Holandesa 
citava l’Atlètic i el seu model 

de formació de Desenvolupament 
a Llarg Termini de l’Esportista com 
un dels més profitosos de cara a 
l’aprenentatge pels nens i nenes que 
practiquen esport.

En concret feien referència a l’acció 
de no establir un primer equip sinó 
crear-ne de més igualats per així 
competir amb més jugadors a alt 
nivell. Aquest programa, impulsat per 
Andreu Enrich i Josep Campos inclou 
accions com el programa Valors, 
la variabilitat en els entrenaments, 
el treball i desenvolupament de les 
activitats motrius, variabilitat en 
posicions i variabilitat en estils de 
lideratge.I

L ‘Atlètic Infantil Femení venia com a 
primer de Catalunya i a Santander 
no van baixar el nivell. A la fase de 

grups tenien el San Fernando, el Reial 
Club de Polo i el Tenis de Santander. 
Van superar tots tres equips amb una 
gran superioritat: 7 a 0 contra el Polo, 0 
a 6 contra el Tenis i 8 a 1 contra el San 
Fernando.

Amb aquests resultats, arribaven a 
semifinals contra l’Egara, 2n classificat 
del grup B. La semifinal va ser també 
clarament dominada per l’Atlètic que va 
acabar superant a l’Egara per 5 a 2.  

A la final es tornarien a enfrontar les noies 
entrenades per Sergi Puig contra el San 
Fernando, que havia vençut al Junior als 
shoot-outs. El ritme del partit va estar 
marcat tota l’estona per l’Atlètic que es 
va imposar per 7 a 2. D’aquesta manera, 
l’Atlètic aconseguia la Copa que la 
temporada passada se’ls va escapar als 
shoot-outs contra el Polo. 

L’Atlètic Infantil Femení estava format per 
Carlota Duaso, Nonna Corominas, Itzel 
Comas, Anna Marquès, Carla Centelles, 
Júlia Casabon, Júlia Vñas, Clàudia Escudero, 
Júlia Escudero, Júlia Freijo, Eva Gibert, 
Nona Soler, Susana Barrachina, Elena Trias 
i Laura Rovira.  L’staff el liderava Sergi 
Puig, format per Maria Torrent, segona 
entrenadora, Núria Nieto, delegada i Ignasi 
Torras, com  a fisioterapeuta.

L’Atlètic Infantil Masculí va fer un torneig 
molt complet on l’equip va crèixer partit 
rere partit fins a convertir-se en campió 
d’Espanya. Enquadrats al grup B, van 
superar al San Fernando per 8 a 1 i al Club 
de Campo per 6 a 3. D’aquesta manera, 
malgrat la derrota contra el Polo per 1 
a 2, van passar a les semifinals com a 
primers de grups gràcies al goal average.

A les semifinals es van trobar amb el 
CDTerrassa, a qui van superar per un 
contundent 4 a 1 i aconseguien així el 
bitllet per a la gran final. I a la final del 
Campionat d’Espanya, l’Atlètic Infantil 
Masculí va guanyar al Club Egara per 4 
a 1 en partit molt seriós en defensa i eficaç 
de cara a porteria.

L’Atlètic Infantil Masculí estava format per 
Guilem Ferrer, Octavi Pons, Marc Martín, 
Santi Ladero, Joan Badia, Pol Agell, Bruno 
Gonzalez, Iu Llonch, Eduard Marquès, 
Carles Vicen, Cesc Bosch, Quim Coral, Abel 
Serrano i Quim Bosch. El seu entrendor 
era Álvaro Guillén, el delegat, Daniel 
González i el fisioterapeuta, Ignasi Torras.I

REDACCIÓ

L’Atlètic Infantil Femení amb el títol de Campiones d’Espanya.
Autor: RFEH

L’Atlètic Infantil Masculí amb el títol de Campions d’Espanya.
Autor: RFEH

La UPF 
incorpora el 
programa 
STICK

La Universitat Pompeu Fabra va 
incorporar el programa de mobilitat 
STICK per esportistes d’alta dedicació 

a les bases de la convocatòria de mobilitat 
Erasmus. Aquest programa va ser impulsat 
per l’Atlètic i la Universitat Autònoma 
de Barcelona juntament amb 4 altres 
tàndems de club i universitat europeus. 
La UPF és la segona universitat catalana 
on els esportistes es podran beneficiar del 
programa.I

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Pol Cabré va ser escollit Millor 
Jugador del Torneig i va ser 
també el màxim golejador. 

BREU BREU

BREU

a Madrid a la final però per 2 a 1 amb 
Pol Cabré, Xavi Barutel, Pol Bonastre, 
Guiu Corominas i Xavi Castelló com 
a representants grocs. També van 
formar part de l’Staff Albert Lis, com 
a fisioterapeuta i Jaume Borràs com a 
entrenador de porters.I

www.stickproject.eu
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Celebrat el 
primer Open del 2021!
L’Obert de Nadal i Reis es va poder celebrar a l’Atlètic durant les festes nadalenques. 

Els jugadors de l’Atlètic reben els 
premis: Victoria Meza, Carlos Molero 
i Clara Roman.
Autor: ATHC

TENNIS

Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net

D urant 5 setmanes per tal de respectar 
les mesures sanitàries, el tennis del 
Vallès va poder tornar a competir a 

les instal·lacions de Can Salas en l’Obert de 
Nadal i Reis. Més de 60 tenistes van poder 
disputar els últims partits del 2020 i els 
primers de 2021.

En els partits pel títol, disputats el cap de 
setmana del 16 i 17 de gener, tres grocs 
van representar l’Atlètic: Victoria Meza, 
Clara Roman i Carlos Molero. Victòria Meza 
va ser la campiona de la categoria Benjamí 
Femení. Clara Roman i Carlos Molero es 
van emportar la medalla de plata. També 
cal destacar la participació cinc jugadors 
més de l’Atlètic en el torneig: Claudia 
Perea, Pol Francino, Alex Escoda i David 
Valeriano.I

REDACCIÓ

Trobada virtual amb el 
tècnic Paco Almendros

Durant el confinament del mes de 
novembre, la Secció de Tennis no va 
aturar la seva activitat i una de les 

accions que va fer va ser la trobada virtual 
amb Paco Almendros. Aquest tècnic 
acumula més de 29 anys d’experiència i és 
especialista en l’entrenament de jugadors 
d’alt nivell. A més, ha sigut el capità de 
l’equip campìó de la Yellow Cup el 2016 
i el 2017. La trobada, celebrada el 20 de 
novembre, va ser especialment profitosa 
pels jugadors del club, que van poder 
conversar amb un gran tècnic durant el 
col·loqui.I

REDACCIÓ

Imatge de Paco Almendros
Autor: ATHC

També es va celebrar l’Obert de 
Nadal intern de l’Atlètic amb un 
gran èxit de participació.

La pròxima cita oficial 
serà l’Obert de Primavera, 

del 20 de març al 23 de maig. 
Les inscripcions ja estan 

disponibles a la Plataforma 
de la Federació Catalana 

de Tennis. 
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Final de lliga positiu 
pels equips de la casa  
La finalització de les competicions deixa els dos
primers equips de la casa Divisió d’Honor

PÀDEL

A mb les diverses aturades de la Lliga 
Catalana i a falta de dues jornades 
per acabar-se, la Federació Catalana 

va decidir suspendre la competició i donar-la 
per finalitzada. D’aquesta manera acabava 
sense campions de categoria, sense 
descensos i amb ascensos automàtics pels 
equips amb possibilitats de fer-ho. 

Dels resultats obtinguts destaquen la 
permanència del Divisió d’Honor Masculí 
A, que manté la màxima categoria i 
els ascensos del Femení A i del Femení 
B a Divisió d’Honor A i a 1a Categoria 
respectivament. D’aquesta manera, 
l’Atlètic tindrà dos equips a Divisió d’Honor, 
amb el difícil repte de jugar contra els i les 
millors. 

Pel que fa a Veterans, el Masculí A 
queda com a campió per setena vegada 
consecutiva, aquest cop però sense el títol 
oficial,  i el Veterans B aconsegueix l’ascens 
a 2a Categoria, aconseguint així un dels 
objectius de la temporada. Les Veteranes 
B han mantingut la categoria B i l’equip 
de PadelKids també manté la primera 
categoria.I

REDACCIÓ

Lliga Social:
Tot i les aturades, el novembre va 
poder començar la gran lliga social 
de pàdel on any rere any es supera 
la participació. Aquesta temporada 
2020-2021, s’han superat els 
200 jugadors i hi ha 7 nivells en 
categoria masculina, 8 en femenina 
i 6 en mixta amb grups de 4,5 i fins 
i tot 6 parelles. La principal novetat 
d’aquesta edició és l’App per seguir 
el torneig en directe. 

BREU

Durant els últims mesos la Secció 
de Pàdel ha iniciat nous cursos o 
activitats per ajudar a millorar als 
jugadors, amb molt bona rebuda 
entre els participants. Durant 
l’aturada de l’esport durant la tardor 
passada es va iniciar “El teu pàdel” 
unes xerrades individualitzades amb 
Carlos Gunfaus per poder parlar del 
nivell i el joc de cada jugador. A les 
vacances de Nadal, es va crear un 
campus específic centrat en els cops, 
que va permetre una millora tècnica 
molt gran pels participants. 

BREU

El nombre d’equips segueix creixent 
a l’Atlètic i tot apunta que aquesta 
temporada s’acabarà amb dos 
nous equips de pàdel a la categoria 
de veteranes. D’aquesta manera, 
s’arribarà a la xifra de 17 equips 
en total, amb 9 equips femenins, 7 
masculins i 1 d’Escola. 

BREU

Èxit dels específics:

Cap als 17 equips:
Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net

Imatges d’arxiu de la temporada anterior 
dels equips Femení B, Veterans A, 
Femení E. 
Autor: ATHC
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Amb la necessitat de fer activitats 
a l’aire lliure, aquestes dues noves 
activitats guanyen adeptes a l’Atlètic, 
ja sigui a dins del Club mitjançant el 
circuit de Running o pels entorns de 
Can Salas. Amb les noves limitacions 
d’aforament als espais interiors s’han 
convertit en una de les noves activitats 
més creixen dins la graella d’activitats 
dirigides.I

FITNESS

Les màsters temàtiques, un èxit 
dins de les activitats dirigides

Durant les dates assenyalades del 
calendari, les classes de zumba o 
cycling, les més conegudes de la 

graella, es disfressen per celebrar-ho i 
són especialment aclamades pels seus 
participants. En els últims mesos s’han 
pogut fer les de Halloween i les de Nadal. 
Els membres de Zumba Kids també han 
participat a les màsters temàtiques. 

A més, aquest any, el Pessebre del Xalet el va 
muntar el grup de Zumberes, especialment 
actiu a les xarxes durant les èpoques en 
què no s’ha pogut venir al Club.I

REDACCIÓ. 

L’Atlètic 
obre les seves 
portes a la 
preparació 
d’opositors

Les instal·lacions de l’Atlètic, pel seu 
pavelló, la piscina, el gimnàs i el 
material pel circuit d’obstacles són 

un espai ideal per a la preparació per les 
proves físiques de les oposicions a bomber, 
mosso d’esquadra, policia municipal, etc. 
És per això que des del mes d’octubre 
les persones que s’estiguin preparant ho 
poden fer en un lloc que reuneix totes les 
prestacions necessàries. Un nou servei dins 
de la secció de fitness que també compta 
amb entrenaments grupals per una millora 
en la tècnica i l’execució.I

REDACCIÓ. 

El running i el 
senderisme, a l’alça 

Cita prèvia: 
athc.miclubonline.net

El grup de Zumba Kids celebra el Nadal.
Autor: ATHC

Les Zumberes durant les Masters 
de Halloween.
Autor: ATHC

La preparació del Pessebre va estar a mans
 del grup de Zumba.
Autor: ATHC
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Nou any, nous propòsits

Amb el començament d’any tots 
tenim nous propòsits i sovint un 
canvi en l’alimentació és una de les 

proposicions que molts ens fem al gener 
i no sempre continuen després d’unes 
setmanes…

Doncs és més important el que mengis 
de gener a desembre que no intentar 
compensar el que has menjat durant les 
festes i lamentar-te per cada tall de torró 
que ara has de cremar.

Crear hàbits saludables, aquest hauria de 
ser el propòsit del nou any i no, fer dietes 
o plans estrictes d’aprimament per veure 
resultats immediats. Què passarà sinó 
quan trobis a faltar tant aquell aliment que 
t’encanta i fa 1 mes que ni proves? Doncs 
que el dia que estiguis més cansat/da, 
estressat/da o amb pitjor humor, te’n faràs 
un fart. 

Des del servei de nutrició de l’Atlètic salut 
volem que comencis el nou any amb un 
canvi d’hàbits alimentaris i et proposem els 
següents consells pràctics:

Basa dieta en alimentació real. Emplena 
la teva nevera i el rebost d’aliments 
frescos, no d’aliments processats. Basa 
la teva alimentació en: fruites i verdures 
(2021 serà l’any de les fruites i hortalisses 
escollit per l’ONU), llegums, peix, carn 
magra, ous, cereals integrals, tubercles i 
fruits secs. No ens cal gaire més. 

Beu sempre aigua. Deixa de prendre 
refrescos, begudes amb gas o 
alcohòliques que per costum prens 
durant els àpats. 

Disminueix o evita el sucre afegit. I si 
també la panela, el sucre integral de 
canya, o la mel, ja que tots són sucres 
afegits perjudicials i innecessaris per la 
nostra dieta. 

Fuig de tot allò que a l’etiqueta promet 
resultats per aprimar-se, hi posa light, 
fitness… La indústria alimentària no 
juga a favor teu i et farà creure com 
a necessari o millor algun d’aquests 
productes i l’únic de cert que hi ha és 
que són ultra processats amb ingredients 
que no ens convenen la gran majoria de 
les vegades. Oi que en una capsa de 
pomes no hi posa mai light o fitness? 
Doncs perquè no cal donar atributs a les 
fruites, ja és conegut el seu benefici per 
la salut. 

NÚRIA FERNANDEZ. 

SALUT

Com ha de ser el plat saludable? 
Autor: Harvard Medical School

SALUT

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

JORDI CALLÍS. 

CONSELL SALUT: 
Teletreball i dolor cervical 

Les quantitats del que has de menjar sí 
que són importants, cal adaptar-les a 
com és cadascú i a l’esport que practica 
o al seu objectiu. Per això oferim sempre 
al servei de nutrició plans personalitzats 
adaptats individualment. Però per 
iniciar-te en el canvi d’hàbits, treballa els 
teus menús amb l’estructura del plat:

Mig plat sempre ple de verdures i 
hortalisses, fresques i crues o cuinades 
al vapor, bullides, a la graella, al forn o 
en un saltejat ràpid. 

L’altra meitat del plat, ¼ l’ocuparà la 
proteïna animal: carn, peix, ou o vegetal: 
llegums, tofu, tempeh, seitan, soja 
texturitzada, heura…

Per últim, com a guarnició del plat, en 
el quart restant, pots posar un tubercle 
com patata, moniato o cereal integral 
com arròs, quinoa o sèmola com pasta. 

Creiem en un canvi d’hàbits 
progressiu i mantenible en el 
temps, on puguis gaudir del 
que menges mentre et cuides 
i millores el teu pes corporal 
i percentatge de greix. 

Degut la situació causada per la 
Covid-19, moltes persones han 
hagut de canviar la seva rutina de 

treball i buscar alternatives per fer-ho 
des de casa. 

La falta d’unes condicions ergonòmiques 
ha fet que augmentin les consultes 
per dolor cervical, dolor d’espatlles, 
etc. Aquestes condicions han afavorit 
a un tancament de les espatlles i una 
avançament de la columna cervical, tal 
com es mostra en la imatge. 
 
Aquesta postura comporta una sèrie 
d’alteracions musculars com la tensió 
i escurçament dels músculs com els 
músculs de la part superior de la 
columna, l’esquena i el tòrax. Aquests 
músculs són el trapezi, l’ECOM, 
l’elevador de l’escàpula, el pectoral o 
la musculatura suboccipital. Per contra, 
altres músculs es poden trobar sense 
força o flàcids (els flexors profunds del 
coll, el romboides o el serrat anterior) .
  
Realitzar estiraments dels músculs 
escurçats i tonificar els dèbils, buscant 
una simetria de la força de les espatlles, 
ens ajudarà a mantenir la columna en 
posició neutra i evitar dolors cervicals 
i dorsals.I 
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POLIESPORTIU

50 ANYS DE LA MATHC
Finalment es va poder celebrar l’aniversari amb la inauguració 
de l’exposició i l’estàtua commemorativa

Després que no es pogués celebrar 
durant la primavera anterior, 
finalment el 28 de novembre de 

2020 va ser el dia per celebrar aquesta fita 
històrica per l’Atlètic i per l’Escuderia del 
Club, la MATHC. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcalde de Terrassa, Jordi 
Ballart i el regidor d’esports, Miguel Angel 
Moreno.

Durant els més de seixanta-cinc anys 
d’història de l’Atlètic, la MATHC sempre 
ha estat molt present en la vida del Club, i 
d’això ja en fa cinquanta anys. L’Escuderia 
ha organitzat esdeveniments destacats 
dins del món de motor com ara la Pujada a 
la Mata o el Rally de motos històriques. Per 
això era especialment important celebrar 
aquest aniversari d’una de les seccions 
amb més història de l’Atlètic.

REDACCIÓ. 

L’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i el President Josep Maria Biosca davant de l’estàtua commemorativa juntament amb la Junta del MATHC.
Autor: ATHC

Josep Maria Biosca i Jordi Ballart van 
descobrir la nova escultura commemorativa 
de l’aniversari, ubicada a l’entrada superior 
del xalet, entre les oliveres característiques 
del Club. Ho van fer acompanyats per tota 
la Junta de l’Escuderia: Joan Amate, el 
president; Miquel Ferré, Daniel Salarich, 
Xavi Solsona i Jordi Sellarès. 

Tot seguit es va inaugurar l’exposició sobre 
el cinquantenari de l’Escuderia a dins del 
Xalet que estarà disponible fins al mes 
d’abril. De forma especialment gràfica, es 
repassa la història d’una de les seccions 
més veteranes de l’Atlètic. Juntament 
amb totes les fotografies i infografies, hi 
ha tres motocicletes de l’Escuderia:

Una Ducati 24 H 250 cc, en 
commemoració de la motocicleta 
campiona de les 24h de Montjuïc del 
1964.

Una Laverda Formula 500 del 1979, 
campiona d’Espanya de resistència el 
1983.

Una Montesa Brio 110 Monotubo del 
1959, campiona per equips i categoria 
al Moto Giro d’Itàlia de 1998.I

POLIESPORTIU

L’exposició al xalet.
Autor: ATHC

El Nadal, 
al Campus de l’Atlètic

Durant aquestes vacances l’Atlètic ha seguit especialment viu gràcies als més de 
trenta nens i nenes que han estat gaudint del Campus de Nadal durant dues 
setmanes. De nou, l’esport a Can Salas ha sigut el millor aliat per passar-s’ho bé 

mentre descobrien tots els esports que es poden practicar a l’Atlètic i feien activitats com 
ara una gimcana per tot el Club.I 

REDACCIÓ. 

Com cada any, el Campus no va fallar a la seva cita nadalenca

Recull d’imatges de les actvitats 
del Campus de Nadal.
Autor: ATHC
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POLIESPORTIU

REDACCIÓ. 

El curs 2020-2021 ha significat un 
pas important per Atletia i l’Atlètic, 
que no només ha incrementat el 

nombre d’alumnes sinó també ha permès 
la seva integració a la vida del Club. Els 
estudiants de segon curs, durant aquestes 
primeres mesos de la temporada han 
pogut fer pràctiques en les diferents 
possibilitats que ofereix l’Atlètic, ja sigui 
amb entrenaments personals, activitats 
dirigides o entrenaments físics pels equips 
de l’Escola de Hockey. 

Amb una formació especialment pràctica, 
Atletia és una font de tècnics esportius de 
primer nivell amb els valors Atlètic. Aquest 
gener ha començat el segon trimestre i la 
recta final perquè a l’estiu hi hagi la primera 
promoció d’Atletia.I

Els dos grups d’Atletia juntament amb el seu professorat.
Autor: ATHC

Una de les classes pràctiques al gimnàs 
del Club.
Autor: ATHC

Atletia es consolida a l’Atlètic
El segon any de formació tanca ja el seu primer trimestre 

DESCOMPTES PELS SOCIS DEL CLUB 
Informació a: info@atletia.cat
www.atletia.cat

Classes teòriques amb totes les mesures 
de seguretat pels nostres estudiants i 
professorat.
Autor: ATHC
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David Valeriano

ENTREVISTA

E Director General de l’Atlètic

“Tenir el reconeixement 
d’Entitat d’Utilitat Pública ens 
permet uns grans avantatges“

Ara fa un any, el febrer de 
2020, tot era molt diferent. 
Deixant de banda la pandèmia, 
l’Atlètic començava una nova 
etapa amb David Valeriano 
com a nou Director General 
després de 5 anys amb l’Oriol 
Cortada. Vinculat amb el 
món del tennis, primer com a 
jugador professional i després 
com a gerent del Club Tennis 
Tarragona, Valeriano va 
acceptar el repte de dirigir 
l’Atlètic. Dotze mesos després, 
parlem amb ell per conèixer 
millor al David i el seu primer 
any a Can Salas. 

Abans de començar amb la 
gestió esportiva, vas ser jugador 
professional de tennis. Becat per 
la Federació Espanyola, vas estar 
a la Residència Blume durant 
cinc anys, vas entrar al Rànquing 
ATP... Quins són els teus millors 
records? 

Durant tota aquesta etapa vaig 
poder gaudir d’experiències molt 
diverses i molt intenses. Vaig poder 
jugar i viatjar a diferents països com 
França (Roland Garros Junior), Itàlia 
(Copa Bonfiglio), Alemanya (molts anys 
jugant per diferents equips), i com no 
podia ser d’altra manera, també per 
Espanya disputant tornejos nacionals i 
ATP. He pogut jugar i entrenar i conèixer 
personalment a grans tenistes com Emilio 
i Arantxa Sánchez Vicario, Àlex Corretja, 
Sergi Bruguera, Albert Costa, Felix Mantilla 
entre d’altres i he fet moltes amistats.

Què t’ha aportat tota aquesta 
experiència en l’alt rendiment esportiu?

Un ampli coneixement del tenis i del món 
de la competició. Tots els esports de 
competició són molt sacrificats i el grau 
de compromís és molt elevat. S’ha d’estar 
molt disposat a deixar moltes coses per 
aconseguir un somni... L’experiència 
esportiva i els valors adquirits t’ajuda 
després en l’àmbit personal i professional, 

Com coneixes l’Atlètic i la seva 
proposta? I sobretot, què et fa 
decidir?
Hi ha un grup de gerents de clubs 
que compartim experiències i ens 
reunim tres o quatre vegades 
a l’any. L’Oriol Cortada, que 
també estava en aquest grup, 
em va comentar que marxava. 
Es van ajuntar diversos motius 
que em van fer decidir: per una 
banda necessitava fer un canvi 
i evolucionar després de tants 
anys i la veritat que venir a un 
gran club com l’Atlètic per mi 
ha representat un gran repte i la 
motivació que buscava.

Què és el que més et va cridar 
l’atenció de l’Atlètic un cop vas 
arribar? 
El gran potencial que té el club, 
els magnífics espais que disposa 
i el hockey, que la veritat m’ha 
impactat molt. He vist que és un 
esport molt exigent i espectacular 
veure’l en directe. El Club ha fet 

grans inversions, però penso que encara 
li queda camí per acabar de millorar en 
algunes instal·lacions.

Vas arribar i al cap de poc temps ens 
vam haver de tancar per la pandèmia... 
Com ho vas viure en l’àmbit personal i 
professional?

La veritat és que va ser com un malson que 
ningú esperava. A nivell professional va ser 
complicat, però tot l’staff i la junta directiva 
que els acabava de conèixer van fer que tot 
fos molt més fàcil. I a nivell personal vaig 
tenir un sentiment agredolç. El nou repte 
ha significat un gran canvi familiar tant per 
la meva dona com pels meus tres fills. Ells 
m’han recolzat al 100% en aquest canvi i 
això també ho ha facilitat tot molt. D’altra 
banda vaig patir la pèrdua del meu pare 
que va morir per la Covid-19.

Després de la reobertura, els 
confinaments i les normes segueixen, 
però quins són els teus objectius i 
projectes actuals?

Els meus objectius són assegurar l’estabilitat 
i la viabilitat del club en aquests moments 
difícils i alhora maximitzar els resultats 
esportius a tots els nivells i esports. 
Paral·lelament, des dels meus inicis, hem 
mirat amb tot l’equip d’anar millorant petits 
serveis i l’estat de les instal·lacions.

Quin missatge enviaries a tots aquells 
socis i sòcies que en l’últim any no 
han pogut viure el Club d’una manera 
plena?

Estem treballant perquè el Club sigui cada 
cop un espai més acollidor i seguim millorant 
els nostres serveis. Els socis han demostrat 
tenir un fort compromís amb el Club durant 
tota la  pandèmia i des d’aquí els torno a 
agrair la confiança que han tingut en 
nosaltres. Vull ser positiu i estic convençut 
que després d’aquesta darrera tercera 
onada, hi haurà una etapa de creixement, 
de recuperació i d’activació de les activitats 
esportives i socials. Cal una mica més de 
paciència per part de tots, però penso que 
ja hem passat el pitjor. Per aquest any hem 
treballat en uns descomptes fiscals que 
els socis es podran deduir d’ara endavant 
en les seves declaracions de la renda que 
penso ajudaran molt a les economies 
familiars.

Una de les coses en què més vas 
apostar des del principi és per la 
qualificació de l’Atlètic com a Entitat 
d’Utilitat Pública. Per què és tan 
important?

Pocs clubs de Catalunya poden 
gaudir d’aquesta classificació. 
Tenir-la no només reafirma la 
importància dels clubs i en concret 
l’Atlètic de cara a la societat en 
general, sinó que a més permet 
aquests beneficis fiscals als seus 
socis i col·laboradors. És un 
reconeixement important amb 
uns grans avantatges. 

Com veus l’Atlètic d’aquí a 
tres anys?

Veig un Club divers, amb 
unes instal·lacions en un estat 
excel·lent, i per sobre de tot 
amb una gran activitat esportiva. 
Volem potenciar i així ho farem la 
part social i de restauració que és 
una branca bàsica per dinamitzar 
la secció social. Esportivament 
veig l’Atlètic seguint a la primera 
línia del hockey estatal però 
també ben posicionat pel que fa 
a esports potents federats del 
club com el tenis i el pàdel.
 

L’experiència esportiva i 
els valors adquirits 
t’ajuden després en 
l’àmbit personal i 
professional. 

o almenys penso que en el meu cas m’ha 
servit molt.

20 anys de gerència al Club Tennis 
Tarragona és molt temps. Què és el que 
més valores de tot el teu temps allà? 

Aquesta etapa va donar per molt, però 
sobretot per agafar uns grans coneixements 
i experiència pel que fa a la gestió de clubs 
i organització d’esdeveniments esportius, 
relacions amb institucions i federacions. He 
fet molts amics, tinc família a Tarragona i 
sempre guardaré un bon record del Club i 
de la ciutat.

Els socis han demostrat 
tenir un fort compromís 
amb el Club durant tota la  
pandèmia i des d’aquí
 els torno a agrair la 
confiança que han tingut 
en nosaltres.  

David Valeriano i Josep Maria Biosca, el febrer de 2020
Autor: ATHC

Aviat farà un any que estàs a l’Atlètic, 
com és actualment el teu dia a dia 
aquí al Vallès? 

Personalment ens hem instal·lat amb la 
meva família a Viladecavalls i vinc al Club 
a treballar. Miro de seguir més o menys 
en forma anant al gimnàs i jugant a tenis i 
pàdel. També porto al meu fill petit Marcos 
a l’Escola de hockey que sembla li agrada 
molt. I de moment amb els confinaments 
perimetrals poca cosa més… espero i 
desitjo que poc a poc puguem fer més 
activitats pel club i per la zona.

I per acabar... “Quién tuvo, retuvo”. 
Et podem veure jugant a tennis pel 
Club?

Sí, i tant! Ja he jugat alguna eliminatòria 
amb l’equip de pàdel i el de veterans de 
tennis, i espero poder defensar la samarreta 
del club molts més anys! I
 

David Valeriano jugant a tennis al Club 
Tennis Tarragona.
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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

ALGUNS SOCIS APARQUEN 
I OBSTACULITZEN 
LES ENTRADES DEL 
CLUB, ESPECIALMENT 
A LA CARRETERA DE 
CASTELLAR. 

O
OPINIÓ DEL SOCI

SODOKU LA PACIÈNCIA I 
COMPRENSIÓ DELS 
MEMBRES DE L’ATLÈTIC 
AMB ELS CANVIS 
CONSTANTS DE MESURES.

LA CONSIDERACIÓ 
D’ENTITAT D’UTILITAT 
PÚBLICA I ELS 
AVANTATGES QUE 
OFEREIX PELS SOCIS.

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

LABERINT




