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EDITORIAL

E
Quan es comença a parlar del Campus 

d’Estiu vol dir que la temporada 
s’està acabant, encara és aviat 

per fer valoracions, però el que ha seguit 
estant notícia és l’evolució de la pandèmia 
que no ens ha deixat i una temporada més 
ha influït moltíssim en la vida del club, tant 
esportiva com social. Diuen que es veu una 
llum al final del túnel, potser si, però les 
esperades cloendes de les activitats del 
club hauran de seguir unes normes que 
estan lluny de com ens agrada fer aquestes 
celebracions.
El Campus dóna el tret de sortida a les 
activitats d’estiu, un any més el ritme 
d’inscripcions augura un èxit de participació 
que demostra la confiança dels pares en 
una activitat on l’Atlètic n’és un referent.

Malgrat la situació complexa en què 
ha transcorregut la temporada hem de 
destacar tres fets importants, el primer 
i que en aquest número de Rusc podeu 
llegir, és la modificació d’algun punt del 
Reglament de Règim Intern que ens permet 
modificar algunes quotes per tal accedir a 
una important desgravació fiscal. No cal dir 
que és una gran notícia que al final de la 
temporada les aportacions que fem al club 
es vegin substancialment reduïdes.

Ja posats a parlar de bones notícies, el 
nostre primer equip masculí de hockey 
ha assolit el subcampionat d’Europa en 
arribar per primera vegada a la final de 
l’EHL. Vam gaudir i patir com feia temps en 
eliminar a la nostra històrica bèstia negra, 
l’Uhlenhorst de Mülheim, però poques 
opcions ens va donar el Bloemendaal dels 
Països Baixos a la final.
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Certament vam aprofitar al màxim el 
lideratge a la lliga nacional en el moment 
de la parada per la COVID i això ens va 
donar dret a jugar per segona vegada la 
Final Four europea, una competició que 
gràcies a la seva repercussió mediàtica ens 
va tornar a col·locar al mapa internacional 
amb el conseqüent prestigi pel nostre club 
que això suposa.

Finalment la tercera notícia important no 
és positiva, enguany hem de lamentar el 
descens del nostre primer equip femení de 
Divisió d’Honor a primera. Un equip amb 
prou talent i joventut per creure en un futur 
prometedor, però que a conseqüència de 
la reestructuració de les lligues han baixat 
tres equips i el nostre amb 22 punts!, hem 
hagut de deixar la categoria acompanyant 
dos equips que només n’han fet 7 i 1. No 
cal dir que esperem el retorn immediat al 
màxim nivell i el mateix hem de desitjar 
al nostre equip de primera que ha patit el 
descens a segona com a dany col·lateral 
d’aquesta situació.

La celebració del Circuit de Menors de la 
Federació Catalana de Pàdel, el Campionat 
de Catalunya de segones i terceres de la 
Federació Catalana de Tennis han estat les 
darreres organitzacions importants dels 
nostres esports de raqueta, preludi de 
l’esperada Yellow Cup.

Des de les pàgines de la nostra revista us 
desitgem que passeu un bon estiu amb 
moltes ganes de començar una nova 
temporada amb absoluta normalitat.
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Els socis de l’Atlètic podran 
gaudir d’un estalvi de dues 
quotes a l’any

Finalment, una de les grans notícies 
d’aquesta temporada, es converteix 
en realitat. Tots els socis i sòcies 

de l’Atlètic, pel sol fet de ser membres 
del club, en la pròxima declaració de 
la renda l’any 2022 es podran deduir 
l’equivalent a dues quotes a l’any. 

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

I com es podrà fer aquesta deducció? 
L’any que ve, en el moment de fer la 
declaració de la renda del 2021, el Club 
emetrà uns certificats que permetran 
que els socis es puguin estalviar gairebé 
un 20% del total de la quota. Aquest 
percentatge podria augmentar a partir 
del tercer any. 

Un altre dels avantatges en què l’Atlètic 
pot sortir guanyant és amb el foment 
de les aportacions i convenis de 
col·laboracions amb empreses que 
ajudin als diferents projectes esportius 
i socials del Club. L’Atlètic podrà difondre 
aquest acord i les empreses podran gaudir 
d’un estalvi del 100% en la declaració del 
seu impost de societats a més de no estar 
subjecte a factures amb IVA.

També se’n podran beneficiar els nous 
socis, ja que a més dels imports de les 
quotes també es podran bonificar bona 
part de l’import de la Quota d’Entrada.

És per tot això que aquesta nova 
possibilitat per tots els socis i sòcies 
és un gran avantatge. Des del Club 
s’ha treballat molt per aconseguir fer-
ho realitat i finalment tothom en podrà 
gaudir, siguin les famílies del club o 
mitjançant nous col·laboradors que 
ajudin al Club a seguir potenciant les 
escoles esportives, els primers equips 
o el campus d’estiu. Seguim treballant 
pels socis i sòcies de l’Atlètic.I

CLUB

El reconeixement d’Entitat Pública permet descomptes fiscals pels seus membres

REDACCIÓ
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CLUB

L’ Atlètic, molt més 
que un club esportiu 

El reconeixement de l’Atlètic com 
a Entitat d’Utilitat Pública és un 
reconeixement administratiu que 

s’atorga a una entitat de caràcter social, 
sense afany de lucre que promogui una 
activitat d’interès general. 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.

L’Atlètic sempre ha tingut una vessant 
social molt important. Al llarg de la seva 
història ha estat un referent pel que fa a 
la inclusió a través de l’esport a la ciutat 
de Terrassa.

Actualment manté aquesta participació 
oberta en tots els esports del club. En el 
cas del hockey destaquen els dos equips 
d’Special Hockey, l’Atlètic Heura Groc 
i l’Atlètic Heura Negre, que permeten 
que persones amb discapacitat puguin 
practicar el hockey en un ambient ideal. 
Amb col·laboració de l’Escola Heura, els 
seus estudiants poden competir a la lliga 
de Hockey Plus i fins i tot alguns jugadors 

han format part de la selecció espanyola 
de hockey. Aquesta experiència els 
permet socialitzar i viure l’experiència de 
la competició en equip.

Pel que fa al tennis, l’Atlètic compta 
amb l’Escola de Tennis Adaptat del 
Vallès, amb una desena jugadors que 
entrenen a les instal·lacions de Can Salas i 
competeixen en l’esport de la raqueta en 
cadira de rodes.

Al pàdel, una secció que compta amb un 
gran creixement any rere any, l’Atlètic 
celebra el torneig de pàdel benèfic amb 
la Fundació Oncolliga, entitat sense 
ànim de lucre que té per finalitat principal 
l’atenció psicosocial a persones amb 
càncer i als seus familiars.

De la mateixa manera, l’Atlètic busca 
la integració de tothom mitjançant els 
programes de voluntariat, on tothom 
pot aportar el seu granet de sorra sigui 
a les escoles del Club o en l’organització 
d’esdeveniments i competicions. També 
fomenta la reinserció laboral de persones 
que han de fer treballs en benefici de la 
comunitat.

A més, també col·labora amb iniciatives 
com la Marató de TV3, Tennis contra la 
Fam, el Torneig Hockey Solidari i compta 
amb acords amb associacions com Fupar 
per tasques de jardineria.

És per tot això que aquest reconeixement 
és pel club i per totes aquelles persones 
que han ajudat al fet que l’Atlètic sigui 
avui en dia, un club obert a la societat.I

REDACCIÓ

Jugador de l’Escola de Tennis Adaptat es disposa a sacar. 
Autor: ATHC

BREU

El pàdel i el 
tennis ja tenen 
un nou accés

Finalment, després de mesos de treball, es van inaugurar 
finalment les noves escales que uneixen el vial entre el Pavelló 
i el Camp 3 amb la zona del pàdel i el tennis. Aquesta obra, 

realitzada per la Brigada del Club, millora un accés vital degut a la 
gran afluència que està vivint aquest espai amb la recuperació de 
les competicions.I 

La Cloenda 2020/2021 
serà el pròxim 8 de juliol 

Després que la temporada 
passada no es pogués celebrar, 
aquest any si que hi haurà una 

ocasió per celebrar aquest acte i fer 
un reconeixement a totes aquelles 
persones que han col·laborat amb 
el club durant aquesta temporada i 
l’anterior.

L’acte se celebrarà al Camp 1 el 
dijous 8 de juliol en un acte que serà 
d’assistència reduïda i comptarà amb 
totes les mesures de seguretat.I 

BREU

EL CLUB 
INFORMA

La Botiga Online 
de l’Atlètic, 

en construcció. 

Ben aviat podràs comprar els 
productes de l’Atlètic online. 

La raqueta de pàdel, la 
cantimplora, les mascaretes, 

la samarreta... 
tot el merchandising de 

l’Atlètic estarà disponible 
des de tot arreu. 
Estigueu atents 

a la web de l’Atlètic!

David Valeriano amb els treballadors 
de FUPAR.
Autor: ATHC

Ilià Riba, jugador de l’Atlètic Heura, 
durant un partit de hockey.
Autor: ATHC

Imatge de les noves escales
Autor: ATHC
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L’Atlètic es va penjar la medalla de 
plata a l’EHL. Per primera vegada, un 
equip català es colava a la gran final 

de la millor competició de clubs del món. 
El 2015, a Barcelona, no havia pogut ser. 
Aquest cop, a la catedral del Wagener 
Stadium d’Amstelveen, el hockey europeu 
va tornar a vibrar amb el groc i el negre.

Com en les grans ocasions, l’Atlètic va 
fer gala del que és, un gran club, un gran 
equip. Com en totes les grans ocasions, 
no hi van faltar els nervis propis d’una 
competició que no deixa marge per a 
l’error. Hi havia, a més, un factor afegit 
de pressió històrica. El rival de la 
semifinal.

HOCKEY

Subcampions d’Europa
Un podi històric pel passat, vital pel futur

LLUÍS CERVELLÓ

Celebració del gol contra el Bloemendaal, en plena nevada.
Autor: EHL

El duel pel títol va ser apassionant, 
però desigual. El Bloemendaal, gran 
dominador de la millor lliga del món, 

no es va deixar sorprendre. Els holandesos 
van ser millors i es van mostrar com un 
equip imbatible. Van marcar dos gols en 
els primers cinc minuts de partit i la llosa 
d’anar a remolc tan aviat va pesar massa. 
Malgrat això, un altre penal transformat 
per Pau Cunill posava l’Atlètic dins el 
partit. Un gol que es va produir sota una 
intensa nevada, que per sort només va 
durar pocs minuts i va deixar pas a un sol 
que va permetre seguir jugant el partit 
amb total normalitat.

El poder taronja

Joan Tarrés defensat per Arthur Van Dorent en la final.
Autor: EHL

El que havia estat el gran botxí de 
l’Atlètic a Europa en dècades passades 
tornava a creuar-se en el nostre camí. 

Hi havia moltes ganes de desfer-se d’aquell 
fantasma i tancar definitivament una 
història de malastrugança. No era tasca 
fàcil, i així es va demostrar. L’Uhlenhorst 
es va avançar amb un gol del seu millor 
jugador, l’internacional alemany Timm 
Herzbruch. L’Atlètic va saber patir i va 
capgirar el resultat en el tercer període, 
amb els gols del Jordi Bonastre i el Pau 
Cunill. Herzbruch va igualar en l’últim 
minut. Però quan semblava que el partit 
s’hauria de decidir als shoot-outs, l’Atlètic 
va forçar un penal que Pau Cunill va 
convertir en el bitllet cap a la final.

Adéu Uhlenhorst

El subcampionat europeu, a més 
de ser històric, va ser un orgull pel 
model de club de l’Atlètic. L’equip, 
format íntegrament per jugadors 
formats a Can Salas, serveix per 
enfortir la convicció que el futur 
del nostre hockey està més que 
garantit. I és un impuls i un premi 
per seguir treballant en la mateixa 
direcció.

És, igualment, un fenomen molt 
valorat arreu. Van ser molts els 
elogis que la delegació de l’Atlètic 
va rebre en la seva estada a 
Holanda per aquest motiu. 

Un equip 
100% Atlètic

Marc Boltó pressiona a Glen Schurmann al mig del camp.
Autor: EHL

A l’Atlètic li va faltar l’encert i el punt de 
sort necessari en qualsevol final quan 
buscava l’empat. Al descans s’hi va 
arribar amb 3 a 1 i en el darrer quart el 
Bloemendaal va marcar dos gols més. En 
l’últim instant, Jordi Bonastre va situar el 
5 a 2 definitiu per un Atlètic que mai es 
va rendir i va ser un digníssim finalista.I

Pepe Cunill en un llançament d’arrastre contra l’Uhlenhorst.
Autor: EHL

Jordi Bonastre pujant per banda dreta.
Autor: EHL
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Jugar a casa no és mai una garantia 
absoluta d’èxit. Tots els socis i 
aficionats de l’Atlètic esperaven poder 

repetir el triomf del 2017 en una Final 
Four organitzada al camp Josep Marquès. 
Aquesta vegada, però, les circumstàncies 
eren diferents. La pandèmia va impedir 
que les graderies fossin tan plenes com 
ho haurien estat en condicions normals. I 
potser això també va acabar influint. Mai 
ho sabrem.

L’Atlètic havia estat l’equip més 
regular de la Lliga. Així ho acreditava la 
classificació al final de les 22 jornades d’una 
competició disputada en un calendari més 
que comprimit. Una Final Four, però, deixa 
poc espai per a l’error. Un mal partit ho 
pot enviar tot en orris.

A la semifinal, l’equip del Xero Gasol es 
va desfer del Polo gràcies a la tenacitat. El 
conjunt barceloní va ser, com s’esperava, 
un rival dur de batre. En bona part del 
partit, fins i tot van ser millors i feia la 
sensació que la balança es podia decantar 
a favor seu. L’efectivitat a l’àrea va ser 
determinant, un cop més. I l’arma del 
penal es va revelar de nou com a decisiva. 
Pau Cunill i Jordi Bonastre havien 
avançat dos cops l’Atlètic, però en les 

HOCKEY

La Lliga s’escapa
L’Atlètic va caure amb el Club de Campo en la final jugada a Can Salas

LLUÍS CERVELLÓ

L’Atlètic DHM, en la pinya prèvia a la semifinal contra el Polo.
Autor: Jordi Gestí.

dues ocasions i havia hagut resposta per 
part del Polo amb els gols de Xavi Lleonart 
i Roc Oliva. A dos minuts de l’acabament, 
un nou penal servia l’oportunitat d’or per 
a l’Atlètic. I de nou Pau Cunill donava 
l’accés a la final al nostre equip.

Des del 1970, el campió de la lliga 
masculina havia estat sempre un 
equip català. Aquesta vegada, el 

Club de Campo de Madrid va canviar 
el guió i va aixecar el trofeu per primera 
vegada en la seva història.

En la final, el conjunt madrileny va ser 
millor, especialment a la segona part. I 
és que al descans s’hi havia arribat amb 
avantatge per a l’Atlètic (2-1) amb gols 
de Marc Escudé i Pau Cunill. Però el tercer 
període va ser demolidor, amb tres gols 
consecutius del Club de Campo que van fer 
molt mal. Tot i un nou penal transformat 
per Pau Cunill, mai va fer la sensació de 
poder remuntar. El marcador final va ser 
de 3 a 6.I

Es trenca una ratxa 
de 51 anys

Després de 10 temporades al primer equip, el Jan 
Malgosa ha decidit penjar l’stick, almenys pel que fa al 
hockey d’elit.
Un talent innat, unit a la constància i treball demostrats 
des de l’inici va fer que el Jan anés guanyant protagonisme 
en la plantilla de l’Atlètic fins a convertir-se en un pal de 
paller de l’equip.
El mig del camp de l’Atlètic trobarà a faltar el seu 
desequilibri, la seva visió de joc, el seu talent en 
definitiva. La seva aportació a l’equip ha estat 
molt gran en aquesta dècada, però segur 
que la immensa majoria d’aficionats 
groc-i-negres guardaran sempre a la 
memòria un dels grans moments del 
Jan amb la samarreta de l’Atlètic. El 2016, en el KO16 de l’EHL a Amsterdam, va 
marcar un gol antològic contra el Leuven que va ser clau en el camí cap a la primera 
Final Four del nostre equip a la màxima competició europea.
Moltes gràcies i molta sort Jan! Esperem veure’t aviat amb l’stick a la mà pels 
camps de Can Salas.

Moltes gràcies, Jan !



1312

HOCKEY

Un descens que obliga 
a mirar endavant
L’equip femení no ha pogut mantenir la categoria i ja només 
pensa en recuperar-la

El retorn a la lliga de deu equips de 
cara a la temporada que ve feia que 
la permanència fos força cara, amb 

el descens dels tres últims classificats. La 
tasca es preveia dura per a l’Atlètic, amb 
un equip molt jove però amb ganes de 
competir bé. Tot i haver-ho lluitat fins al 
final, no ha pogut ser i el nostre primer 
equip haurà de treballar el pròxim curs per 
poder tornar de seguida on es mereix.

L’Atlètic va acabar la Lliga en desena 
posició, a quatre punts del Sardinero, 
equip que finalment va marcar la salvació. 
Per sota, molt despenjats, van quedar 
el Jolaseta i el Tenis, que van tancar la 
classificació molt allunyats de les opcions 
de permanència.

LLUÍS CERVELLÓ

Els duels directes

Al final de la primera volta, l’Atlètic 
ocupava el novè lloc, en posició 
de salvació. Però els duels directes 

contra els equips amb qui calia lluitar 
colze a colze no van sortir prou bé. 
Especialment va ser decisiva la derrota al 
camp del Sardinero a la segona volta (2-0). 
A la primera volta, els dos equips havien 
empatat a Can Salas. L’Atlètic va empatar 
els dos partits amb la Reial Societat, l’altre 
equip directament implicat en la pugna.
 
Va mancar esgarrapar algun punt en 
partits on l’Atlètic va tenir opcions, contra 
l’Egara o contra el Terrassa. En el costat 
positiu de la balança, cal posar-hi les dues 
victòries sumades contra el Taburiente, 
cinquè classificat, i sobretot l’empat que 
l’equip de Jordi Flo va aconseguir sumar 
contra el potent Júnior, subcampió de la 
Lliga.

Després de cinc temporades seguides a 
Divisió d’Honor, l’Atlètic jugarà a Primera 
Divisió amb un sol objectiu. Recuperar la 
plaça en la màxima categoria.I

L’Atlètic DHF es prepara abans del crit en un partit al Josep Marquès.
Autor: Jordi Gestí

L’Atlètic DHF a la sortida d’un penal còrner.
Autor: Jordi Gestí   

Clara Barba pressionada per una
 jugadora del Taburiente. 

Autor: Jordi Gestí   

Les jugadores reunides durant el partit. 
Autor: Jordi Gestí   
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L’Atlètic de Primera Femení en una reunió a mig partit.
Autor: Jordi Gestí.

Una bona temporada 
sense premi per l’Atlètic 1F

La mala notícia del Divisió d’Honor 
també afectarà l’Atlètic de Primera, 
que baixarà a 2a, ja que no hi pot 

haver dos equips del mateix club a la 
Lliga. Després d’acabar la lliga en sisena 
posició i molt per sobre de les posicions 
de descens, l’any que ve tornaran a lluitar 
per l’ascens. 

En la segona volta, els resultats contra 
els equips catalans van ser positius amb 
victòries contra el Terrassa, el Línia, 
Castelldefels i un empat contra el Barça. 
Per contra, en els desplaçaments a Madrid 
o Sant Sebastià l’equip no es va poder 
endur els punts cap a casa.I

Una gran segona volta del Vallès

La Lliga de Divisió d’Honor B es va 
tancar amb una meritòria sisena 
posició del Vallès. Malgrat ser una 

classificació més baixa comparada amb 
temporades anteriors, cal tenir en compte 
com ha anat aquesta lliga per veure el 
mèrit del rànquing final.

Les necessitats del primer equip han 
afectat la composició de la plantilla del 
Vallès i això, com és lògic, es podia notar 
i requeria un procés d’adaptació. A la 
primera volta, l’equip dirigit per l’Albert Lis 
només va poder sumar set punts en nou 
partits disputats. 

Quan la competició es va reprendre al mes 
de febrer, el Vallès va perdre a casa amb 
el Benalmádena, però a partir de llavors 
els resultats van millorar. Quatre victòries, 
quatre empats i una derrota en l’última 
jornada.

HOCKEY

REDACCIÓ

Bona feina d’un equip que és una fàbrica 
imparable de jugadors amb talent. 
Aquesta temporada n’ha estat un nou 
exemple i un motiu per seguir treballant 
en la mateixa línia.I

LLUÍS CERVELLÓ

El Vallès es prepara per llançar un penal 
còrner contra l’Atlético San Sebastián.
Autor: Jordi Gestí.
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HOCKEY

El Vallès de Primera, campió de Lliga!
L’equip va guanyar als shoot outs contra el Matadepera 88 en una final vibrant. 

La lliga de Primera té un nou campió. 
L’equip entrenat per Quim Malgosa 
es va endur el títol el passat mes de 

maig al camp del Matadepera 88. La final, 
jugada a doble partit, es va haver de decidir 
als shoot outs després que el resultat fos 
idèntic, 2 a 1 i 2 a 1. 

Després de quedar segons al seu grup en 
la primera fase, el Vallès de Primera va 
superar l’EHC i el Sant Cugat per plantar-se 
a la final contra el Matadepera. En el partit 
d’anada, jugat a casa, el Vallès va guanyar 
per 2 a 1 amb doblet de Santi Solà i en la 
tornada, va perdre per 2 a 1. El gol va ser 
obra d’Oriol Galí. Amb aquests resultats, la 
final es decidiria als shoot outs, on l’encert 
del Vallès va decantar la final.

El Vallès de Primera celebra el títol aconseguit al camp del Matadepera.
Autor: ATHC

REDACCIÓ

Sense premi al 
Campionat d’Espanya
El Vallès de Primera es va quedar 
fora de les semifinals al Campionat 
d’Espanya de 1a que es va celebrar 
al Pau Negre, a Barcelona. Tot i la 
victòria contra el Tenis, els altres 
resultats contra el Matadepera i 
l’Egara 35 no van ser favorables. 
Sense opció al títol, l’equip va quedar 
en sisena posició després d’una gran 
temporada.

BREU

El Can Salas de 3a, 
Campió de Lliga!

Per primera vegada, els dos equips 
de l’Atlètic van quedar líders a la 
fase regular de la lliga als seus grups 
respectius. Ja als encreuaments el 
Can Salas va aconseguir arribar a la 
final, jugada el 20 de juny contra el 
Sarrià amb victòria groga. L’Atlètic 
de 3a es va quedar a les portes de 
la final després de caure contra el 
Sarrià.

BREU

Pel que fa la resta d’equips seniors el Can 
Salas va acabar el playoff de Primera en 
vuitena posició i l’Atlètic va quedar 3r del 
Grup 2 de Primera. A Segona, l’Atlètic 1952 
es va quedar a les portes de l’ascens però 
la derrota a semifinals no ho va permetre. 
Finalment van acabar en 4a posició, just 
per davant de l’Atlètic de Segona.

A Segona Femenina, l’Atlètic ha acabat 
en desena posició del grup A i l’Atlètic de 
Veteranes en tercera posició del grup B.I
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Atlètic Infantil Masculí Sala

Atlètic Cadet Masculí Sala

Atlètic Heura Negre

Atlètic Cadet Femení

Vallès Groc Aleví Masculí

Vallès Aleví Femení

Atlètic Juvenil Femení

Atlètic Juvenil Femení

Atlètic Juvenil Masculí

HOCKEY

Durant aquests darrers mesos els 
equips de l’Atlètic han pujat al podi 
en 7 de 10 Campionats d’Espanya 

celebrats. 

Al mes de febrer, l’Atlètic Juvenil Masculí 
es va penjar la medalla de plata al 
Campionat d’Espanya de Hockey Sala 
celebrat a l’Egara. Pol Cabré va ser escollit 
el millor jugador i màxim golejador del 
torneig. L’Atlètic Juvenil Femení es va 
quedar a les portes de la final, assolint la 
cinquena posició a Màlaga. 

Ja a l’abril, va ser el torn dels cadets, que 
van viatjar a Bilbao per jugar el Campionat 
d’Espanya de Hockey Herba. En aquesta 
ocasió les noies van caure a la semifinal, 
però van acabar penjant-se el bronze i els 
nois van perdre a shoot-outs a la gran final.

Els infantils, que havien sigut els primers de 
jugar al mes de gener, el mes de maig van 
tenir la segona cita, en aquest cas de sala. 
L’Atlètic va enviar-hi tres equips: l’Atlètic 
Infantil Masculí que va acabar 3r, el 
Vallès Infantil Masculí que va aconseguir 
una meritòria cinquena posició i el premi 
Fair Play i l’Atlètic Infantil Femení que es 
va penjar la medalla de plata. 

REDACCIÓ

CAMPIONS DE CATALUNYA!

Atlètic 1952 Aleví Femení Atlètic Aleví Masculí

Atlètic Infantil Femení Sala

HOCKEY

L’ATLÈTIC RECULL 7 MEDALLES 
ALS CAMPIONATS D’ESPANYA

Atlètic Infantil Masculí i Femení i Vallès

Atlètic Cadet Masculí
Atlètic Cadet Femení

L’Atlètic Cadet Masculí va penjar-se 
la medalla de plata a Marina d’Or en 
el Campionat d’Espanya de Sala el mes 
de juny. El partit es va decidir als shoot 
outs després d’una gran final. Per la seva 
banda, l’Atlètic Cadet Femení va quedar 
en quarta posició.

MOLTES FELICITATS   A TOTS!

Atlètic InfantilFemení

Atlètic Cadet Masculi

L’Atlètic Juvenil Masculí va aconseguir 
el Campionat d’Espanya d’Herba en un 
torneig vibrant. Disputat al CD Terrassa, 
l’equip va guanyar al Junior a la final per 4 
a 2.  L’Atlètic Juvenil Femení va quedar 
en quarta posició després de quedar-se a 
un pas d’entrar a la final.I

Atlètic Juvenil Masculí
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D’esquerra a dreta, Kim Rovira, David Valeriano, Toni Borrull, Josep Maria Biosca, Oriol Comadran 
i Arnau Baldebey, en la presentació d’Atletrix.
Autor: ATHC

Atletrix, la nova escola de 
competició de tennis de l’Atlètic!
L’Atlètic i Trix uneixen forces per formar una nova escola de tennis.

TENNIS

D esprés de mesos de treball, a partir el 
passat mes d’abril es va fer oficial la 
fusió entre Forctis i Trix per formar 

l’Atletrix Academy. En l’acte celebrat a la 
Pista 1 de l’Atlètic es va presentar la nova 
aposta del club per seguir millorant 
la formació en les etapes inferiors en 
col·laboració amb Trix Tennis, acadèmia 
centrada en l’alt rendiment.

L’acte va comptar amb Josep Maria 
Biosca, president de l’Atlètic, que va 
donar la benvinguda a tots els membres 
de Trix. Després el president de la secció 
de tennis, Toni Borrull, va explicar la 
gestació de la unió, destacant que “estava 
encantat de col·laborar i que farien coses 
molt grans”.

Juntament amb ells hi havia el director 
general del club, David Valeriano, va 

REDACCIÓ

compartir que li feia “especial il·lusió pel 
seu passat com a tenista” i que aquesta 
nova unió “permetria molts més èxits 
del planter”. Va ser després el torn del 
director tècnic de la secció de tennis, 
Quim Rovira, que va explicar com “és una 
passada treballar amb Trix” i que aquesta 
unió és la cirereta del pastís per convertir 
l’Atlètic en un espai d’alt rendiment.

Per últim va ser el torn dels fundadors de 
Trix, primer Oriol Comadran, destacant 
“les grans possibilitats que els ofereix 
l’Atlètic, el gran ambient que hi ha i les 
seves ganes de demostrar del que són 
capaços”. També va agrair la confiança 
dels jugadors i pares en ells. Arnau 
Baldebey posteriorment va parlar de la 
missió de Trix, que és “treure el millor 
de cada jugador i que l’Atlètic és el lloc 
ideal per fer-ho”.

D’aquesta manera, la secció de tennis de 
l’Atlètic es veu modificada en l’apartat 
de la seva escola de competició. Atletrix 
recull el testimoni de Forctis per seguir 
formant els nostres jugadors i donar un 
nou impuls a la secció. La resta d’etapes 
de l’escola de tennis es mantindran com 
fins en l’actualitat, seguint la bona tasca 
realitzada fins ara.

Per la seva banda, Trix manté els seus 
jugadors d’alt rendiment que competeixen 
a nivell individual, però passaran a entrenar 
diàriament a les nostres instal·lacions.I
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David Moreno, jugador del club, disputant la Yellow Cup, en l’edició del 2019.
Autor: ATHC

Tot a punt per la Yellow Cup
El torneig es tornarà a celebrar la darrera setmana de juny

E l Campionat d’Espanya per equips 
cadet torna a ser la gran cita per 
la secció de Tennis d’aquest estiu. 

Després del canvi inicial de data, finalment 
la temporada anterior es va optar per 
suspendre el torneig per motius sanitaris. 
Ara, el pròxim 28 de juny serà una realitat.

Aquesta competició, nascuda ara fa deu 
anys, ja fa vuit temporades que funciona 
com a Campionat d’Espanya Cadet per 
Equips. Enguany serà la 9a edició i 
arrencarà el dilluns 28. Aquell dia es 
farà l’acte inaugural i a partir de llavors 
començaran els partits. Les finals es 
disputaran el dissabte 3 de juliol. 

No t’ho perdis!I

REDACCIÓ

TENNIS

L’Atlètic acull el 
Campionat de Catalunya 

Entrega de premis del Campionat de Catalunya de 2a.
Autor: ATHC

E ntre els dies 29 de maig i 6 de juny es 
van jugar les finals del Campionat 
de Catalunya de 2a i 3a de Tennis 

a l’Atlètic. El resultat va ser una gran 
setmana de competició.

Durant 8 dies, es van jugar més d’una 
seixantena de partits on van participar 
més d’un centenar de jugadors i que van 
permetre als socis de l’Atlètic així com els 
aficionats, veure bon tennis a Can Salas.

Els campions de 2a van ser Jordi Mas, del 
Club Tennis Mataró, i Marina Alcaide, del 
Club Tennis Vic, després de vèncer a Alvaro 
Bueno del CE Laietà i Carlota Farrés del Clu 
Tennis Vic respectivament. En la proba de 
dobles, el jugador de l’Atlètic Alvar Sola va 
quedar sotscampió juntament amb Oriol 
Font.I

REDACCIÓ
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Gran èxit del Super 
Gran Slam de Menors 
L’Atlètic va ser la seu del torneig amb un altíssim nombre 
de parelles i un bon ambient durant la competició

PÀDEL

D Durant el darrer cap de setmana 
de maig i el primer de juny, l’Atlètic 
va acollir el Super Gran Slam 

de Menors de Pàdel amb un nivell 
espectacular de tots els participants.

Amb un nombre de parelles pràcticament 
de rècord, l’Atlètic va poder veure el millor 
pàdel de les categories de benjamí fins a 
junior. Un total de 242 parelles van jugar 
pel títol en un torneig que no hauria estat 
possible sense el treball de la Junta de 
Pàdel i els voluntaris. 

L’esdeveniment va comptar amb la visita 
de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, així 
com els regidors Miguel Angel Moreno 
i Noel Duque. Per part de la Federació 
Catalana de Pàdel, Felip Rodenas, el nou 
president.

REDACCIÓ

La pala de l’Atlètic:
El Club ja disposa de les seves pales 
pròpies per jugar al més pur estil 
Atlètic. 
Es tracta d’una pala rodona i duresa 
mitjana, d’alta qualitat i apta per tots 
els jugadors i jugadores. Feta de fibra 
de carboni que li atorga una màxima 
durabilitat. Disponible a Recepció!I

BREU

Els jugadors del club, Gustavo Oliva 
i Kilian Bravo van aconseguir la 
medalla de bronze al Campionat 
de seleccions autonòmiques de 
veterans el passat mes de maig a 
Navarra. Bona feina!I

BREU

Els dies 17 i 18 d’abril l’Atlètic va 
tornar a acollir una competició oficial 
de pàdel, en aquest cas sènior. 
Durant el cap de setmana més de 60 
parelles van jugar a Can Salas, sent 
un gran retorn de la competició a 
casa.I 

BREU

Dos representants 
grocs a l’Autonòmic 
de Veterans:

L’Atlètic també va acollir 
el Torneig Circuit Senior 
de la Federació Catalana 
de Pàdel:

Entrega de medalles del primer cap de setmana.
Autor: ATHC

Per part de l’Atlètic, els representants a la 
pista van ser: Anna Soler i Bet Cunill, David 
Boronat i Alex Màrquez, JúIia Sánchez, Roc 
Riera i Oscar Muntanya, Biel Marco i Jan 
Marco, Marcel Balada i Roger Goded, Jordi 
Lopez i Oriol Gallardo.I

Imatge aèria de la zona del pàdel durant el Gran Slam de Menors.
Autor: Jorge Grande
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2021, la primera promoció d’Atletia
Final del segon curs amb 13 alumnes en total i els primers quatre graduats

Ja fa temps des del naixement d’Atletia, 
el centre de formació reglada en 
esports de l’Atlètic. Era el mes d’abril 

de 2019 i més de dos anys després, la 
primera promoció d’Atletia ja és una 
realitat. Els quatre alumnes van fer el 
passat mes de maig la presentació del 
seu projecte final, que va comptar amb la 
presència de tots els companys de classe, 
el professorat, membres de l’equip directiu 
del club i el president de l’Atlètic, Josep 
Maria Biosca. 

Després de mesos de treball, els alumnes 
finalitzen el curs acadèmic i és el moment 
de les vacances. Enguany, el curs ha tingut 
tretze alumnes, quatre de segon i nou de 
primer. Poc a poc, el centre va creixent en 
xifres i l’any que ve s’espera poder seguir-
les millorant.I 

REDACCIÓ. 

Els quatre estudiants juntament amb el President de l’Atlètic i el professorat en el darrer dia de curs.
Autor: ATHC

Ja és aquí el Campus d’estiu
Torna la cita preferida dels nens i nenes de l’Atlètic

És estiu i és sens dubte l’època més 
intensa de l’any a casa nostra. Torna 
el Campus i amb ell, cada dia desenes 

de nens i nenes ompliran l’Atlètic de 
rialles, crits i diversió. Com cada any, les 
inscripcions estan en nombres altíssims i 
des d’aquestes pàgines agraïm la confiança 
per part de totes les famílies. 

No obstant això, la situació sanitària encara 
no permetrà fer la totalitat de les activitats 
com l’acampada o les sortides. Sense 
aquesta part, tal com ja es va fer l’any 
passat, es respectaran totes les mesures 
de seguretat per tal que la canalla es pugui 
divertir a l’aire lliure mentre practica els 
esports que més li agraden.I

REDACCIÓ. 

Informa’t a la web d’Atletia
www.atletia.cat
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El  passat modernista de la ciutat de 
Terrassa té cada any el seu moment 
amb la Fira Modernista. En aquesta 

celebració, el MATHC no va fallar a la 
seva cita i va participar en la desfilada de 
vehicles antics.I

Vehicles de l’Escuderia en la desfilada de la Fira Modernista al seu pas per la Rambla.
Autor: ATHC

L’Escuderia de l’Atlètic, 
present a la Fira Modernista

FITNESS

Esport més enllà 
de la residència

Èxit total de 
les classes de 
sevillanes

Des de la secció de fitness, per tal 
d’oferir noves activitats als socis i 
sòcies, durant el mes de maig va 

fer les primeres classes de sevillanes a 
l’Atlètic. El resultat va ser un gran ambient 
i el descobriment d’alguns dels secrets 
d’aquest ball tradicional d’Andalusia..I

REDACCIÓ. 

Un dels camins que hi ha per fer esport als terrenys de l’Atlètic.
Autor: ATHC

REDACCIÓ. 

L’Atlètic és un club amb una extensió 
enorme. El seu parc esportiu permet 
practicar tot tipus d’esports al seu 

interior, però no només es queda aquí. Just 
a sota la Residència del Club, s’obre un 
camí que porta a uns terrenys forestals que 
són també de l’Atlètic.

Aquest espai, conegut per pocs, és un dels 
llocs on els grups de senderisme, iniciats 
durant l’any passat han començat a fer 
sortides. Es tracta d’un espai on es pot fer 
esport en plena naturalesa, sigui caminar 
o córrer. Si t’interessa pots demanar 
informació a Recepció i participar en els 
grups que hi fan esport.I

Imatge d’una de les classes de sevillanes.
Autor: ATHC
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Amb l’arribada de la calor i l’augment 
dels plans socials a les terrasses, 
a vegades sembla difícil creure en 

mantenir els bons hàbits assolits durant 
l’any i evitar guanyar pes o greix durant 
l’estiu. 

Des d’Atlètic Salut volem ajudar-vos amb 
les següents estratègies per evitar guanyar 
pes o greix durant l’estiu i el període de 
vacances. No només és qüestió d’estètica, 
sinó de salut i també de rendiment esportiu, 
ja que tots voldrem tornar al setembre i 
mantenir un bon nivell físic. 

   HIDRATA’T CORRECTAMENT. 
Si et costa beure aigua et proposem 
prendre més infusions amb gel, llimona i 
menta i així tindràs com un té gelat. També 
pots preparar sopes fredes que et serviran 
com a plat i per hidratar-te: gaspatxo, 
crema freda de porros o carabassó, sopa 
de tomàquet, sopa de meló,…

Seguir una dieta saludable a l’estiu i mantenir 
un pes i greix saludable és possible i fàcil
NÚRIA FERNANDEZ. 

SALUT SALUT

    ESMORZAR. 
Per evitar picotejar durant el matí o arribar 
amb massa gana a l’aperitiu. Inclou fruita 
fresca, iogurt, alguna torrada de pa integral 
o flocs de civada. Evita els sucs, galetes 
i brioixeria. Aprofita que ve de gust tot 
més fresc i pots preparar també un batut 
de fruita amb beguda vegetal com per 
exemple: fruits vermells congelats, beguda 
de civada i plàtan i tenir un batut saciant i 
nutritiu per cobrir l’energia de tot un matí.

    PREPARA APERITIUS 
    SALUDABLES. 
Vés més enllà de les patates xips i prepara 
un guacamole o hummus casolà amb palets 
de pastanaga en comptes de xips, unes 
broquetes de tomàquets xerri amb boletes 
de mozzarella, uns gotets de gaspatxo, uns 
musclos al vapor o en conserva (o qualsevol 
altre marisc de closca). En comptes d’unes 
patates braves prova de coure-les al 
microones i marcar-les a la paella o fer-les 
al forn i preparar una salsa de tomàquet 
concentrada amb espècies picants com a 
alternativa a la salsa industrial i evita els 
fregits que a més són molt més pesats de 
digerir amb la calor. 

    FES AMANIDES COMPLETES 
    COM A PLAT ÚNIC. 
Per tenir un menú més lleuger l’ideal és un 
plat únic. Triar una base de fulles verdes o 
si vols una amanida més energètica pels 
esportistes de la casa la base pot ser el 
carbohidrat: arròs, pasta, patata bullida, 
quinoa, cuscús, llegums (aquest grup serà 
un dels acompanyaments pels qui volen 
controlar més el pes). Afegeix totes les 
hortalisses que vulguis, alguna llavor/fruit 
sec, fruita per fer-la més refrescant i una 
proteïna com: pollastre, peix, ou o formatge 
fresc.

     CONVERTEIX LA BARBACOA EN 
     UN MENÚ SUPERSALUDABLE.
Afegeix verdures a rodanxes per fer a 
la brasa, també pots provar de posar-hi 
síndria o pinya per donar un toc més exòtic. 
Tria carns magres en comptes d’embotits 
o picada, i pensa també en poder fer-hi 
peix com sardines, verat… sobretot si és 
per sopar és millor peix que carn. Prepara 
alguna amanida per picar mentre es cuina 
i així evites altres pica-piques menys 
saludables.

    DE POSTRES? GELAT. 
A l’estiu ve molt de gust acabar l’àpat 
amb alguna cosa ben freda i caure en la 
temptació del gelat és molt fàcil, sobretot 
si a casa hi ha petits… us proposem fer 
gelats casolans molt fàcils i saludables. 
Només cal tenir plàtan madur tallat al 
congelador i triturar al moment juntament 
amb qualsevol altre fruita, o amb cacau pur, 
iogurt/llet, fruits secs i posar els toppings 
que desitgeu. Aquesta forma de fer gelats 
permet fer-los ràpid per menjar al moment 
i si els voleu fer amb antelació poseu-los 
en motlles o torneu a triturar uns segons 
quan traieu el bloc de gelat del congelador 
perquè quedi amb un punt més cremós i no 
tan glaçat.

Pels més petits podeu preparar polos de 
colors fent com batut de diferents fruites i 
deixant-lo congelar en motlles amb pal. És 
una forma fantàstica d’incloure més fruita 
de temporada.I

Arrenca el 
nou servei 
d’estètica de 
l’Atlètic

Després de mesos de treball, el passat 
mes d’abril l’Atlètic va inaugurar el 
nou servei d’estètica de la mà de 

Judit Martin. D’aquesta manera, els serveis 
de wellness que ofereix el club als seus 
socis es veuen millorats de cara a l’arribada 
de l’estiu. 

Judit Martín acumula més de 22 anys 
d’experiència en el sector de la bellesa i 
propietària de Judit Martín Espai Estètic, 
ubicat a Terrassa.

El servei d’estètica ofereix tractaments 
facials, depilació làser i amb cera, foto 
rejoveniment, vibromassatge, lipolàser 
mèdic, massatges, teràpies relaxants, 
manicura i pedicura, lÍfting i tint de 
pestanyes.I

Truca al 722 387 815 
per demanar cita i dedica’t 
el moment que et mereixes!

Per què és interessant tractar-se 
per un readaptador?

L’Atlètic Salut posa a la disposició de 
tots els pacients aquesta figura per 
tal de facilitar i controlar el retorn 

a l’activitat esportiva. Coneix en aquest 
article quina funció fa l’Adrià Guerra 
fisioterapeuta del primer equip com a 
readaptador a l’Atlètic Salut. Aquest servei 
no es pot solicitar directament, sinó que es 
proposarà per part del fisioterapeuta. 

Quin tipus de professional 
és un readaptador?
Un readaptador és un fisioterapeuta 
amb formació específica en readaptació 
esportiva. 
El seu objectiu és ajudar-nos a recuperar 
després de patir una lesió i que puguem 
tornar a fer l’activitat que més ens agradi. 
Tant a nivell esportiu com en les activitats 
del nostre dia a dia (com podrien ser 
caminar o pujar o baixar escales).
Utilitza l’activitat física com a tractament i 
incideix sobre el control motor dels nostres 
músculs i articulacions. 

Per a recuperar-me d’una lesió tinc 
suficient amb visitar al fisioterapeuta? 
En el moment de patir una lesió, la 
millor opció és posar-nos en mans d’un 
fisioterapeuta per tal que valori el nostre 
cas i ens faci el tractament que cregui més 
oportú. Si fem un treball conjunt amb el 
readaptador aconseguirem una tornada a 
l’activitat més ràpida, òptima i amb menys 
probabilitat de tornar-nos a lesionar. 

Seguiré tenint dolor? 
Podré tornar a jugar?  
Després de patir una lesió hem d’implicar-
nos amb un tractament actiu com a part 
del procés de recuperació. En cas contrari, 
les probabilitats de patir una recidiva 
augmenten exponencialment i podem 
trobar-nos en situacions com:

ABEL CIFUENTES

1.

2.

“Em molesta l’isquio quan surto a córrer” 
o “Em fa mal el genoll quan baixo escales” 
seguides amb un “si descanso uns dies ja 
em passarà”. 
El descans no és la solució encara que 
sembli que millorem una mica. Quan menys 
ens ho esperem les molèsties poden tornar. 
Per tant, no seria millor fer un bon treball 
de base per a poder solucionar-ho del tot?

És el mateix entrenar amb un 
preparador físic que amb un 
readaptador?
Tot i que els dos professionals volen 
activar-te i millorar el teu estat de salut, el 
seu perfil d’usuari no és el mateix. 
L’objectiu d’un preparador físic és 
aconseguir i millorar la qualitat esportiva 
d’una persona, desenvolupar la coordinació 
i altres qualitats motores, així com també 
millorar les bases físiques de rendiment.

Imatges del treball al gimnàs per part del pacient i el readaptador.
Autor: ATHC

3.

Per altra banda, quan ja s’ha produït la 
lesió, el treball del readaptador és ajudar 
a la persona a realitzar una tornada a la 
normalitat ràpida i progressiva mitjançant 
la realització d’exercicis que vagin 
augmentant la seva dificultat, fins que la 
zona lesionada pugui adaptar-se novament 
a l’activitat que realitzava abans de la 
lesió, minimitzant el risc de recaiguda en la 
mateixa. 
Aquesta recuperació va acompanyada 
principalment del fisioterapeuta (que pot 
tenir diferents especialitats) però també 
d’altres professionals com el metge, 
nutricionista, podòleg, etc.
Concloem remarcant novament que aquest 
professional no se centra únicament en 
l’àmbit esportiu, ja que pot readaptar 
a persones que han patit una lesió en 
activitats de la seva vida diària i que també 
necessiten reeducar músculs i articulacions 
a les necessitats de la seva rutina.I

4.
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Ignasi Gopar

ENTREVISTA

E graduat d’Atletia

“Atletia m’ha permès enfocar 
el meu futur de cara a la meva 
vocació: l’esport“

Ignasi Gopar Mariño és un dels 
quatre alumnes de la primera 
promoció d’Atletia. Aquest mes 
de maig va finalitzar el grau i 
pròximament cursarà Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport. Ha 
format part de l’staff de la secció 
de fitness, tant com a tècnic de 
sala com d’activitats dirgides, 
completant així encara més la 
seva formació. Des del Rusc 
volíem parlar amb ell per conèixer 
la seva opinió d’Atletia i del club. 

Com han estat aquests 
dos anys a Atletia?

La veritat és que ha estat tot una 
experiència, ja que m’ha servit per enfocar 
el meu futur de cara el que realment és 
la meva vocació, l’esport. Per tant trobo 
que ha estat interessant sobretot pel 
professorat i els diferents punts de vista 
que tenen cadascú a l’hora de treballar en 
els seus corresponents sectors.

Quin és l’aprenentatge 
més valuós que t’emportes?

Com he comentat abans crec que és 
el fet començar a crear el meu propi 
criteri envers l’esport, creant els meus 
propis pensaments, idees, hipòtesis, 
etc. Ja que recollint els punts de vista 
de cada professor he creat el meu propi 
raonament i que després amb l’experiència 
i coneixements el podré seguir construint. 

Què destacaries dels professors?

L’experiència i els coneixements que tenen, 
però sobretot les ganes que tenen de què 
aprenem. Almenys en el meu cas, sempre 
he estat curiós preguntant i buscant 
informació que després compartint amb 
ells, i sempre m’han ajudat a saber escollir 
noves fonts, llibres, recomanacions, etc.

Si vens disposat 
a treballar, 
el professorat 
et donarà l’empenta 
que necessites 

Quins són els teus pròxims reptes?

Els meus pròxims reptes són continuar 
formant-me i acabar dos cursos que 
estic realitzant de matins al llarg d’aquest 
estiu. A partir de setembre doncs voldria 
aconseguir bones notes a la carrera de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i 
lluitar per matrícules d’honor en aquelles 
matèries en les quals més m’he format pel 
meu compte.

Cap a quins àmbits t’agradaria 
enfocar-te?

El que més m’agrada i més m’omple són els 
entrenaments personals i la preparació física 
d’equips. Tractar amb persones i ajudar-
les a millorar, com per exemple després 
d’una lesió en el cas dels entrenaments 
personals. D’altra banda estar en un equip, 
doncs és una experiència que sempre és 
positiva i treballar per tal que estiguin al 
màxim nivell. 

Què diries a aquelles persones que han 
pensat a apuntar-se a Atletia?

Que tindreu una formació de qualitat. Si 
vens disposat a treballar i a voler aprendre, 
el professorat et donarà l’empenta que 
necessites! I

Recollint els punts 
de vista de cada 
professor he creat 
el meu propi 
raonament 

Des de fa temps formes part de l’Staff 
del Club com a tècnic d’entrenaments 
personals i d’activitats dirigides i 
l’estiu passat també vas col·laborar al 
Campus... Què tal ha estat la relació 
amb el club?

La veritat és que genial, molt agraït per 
l’oportunitat de treballar com a tècnic de 
dirigides i entrenador personal, i treballant 
dur per poder seguir progressant com a 
professional i seguir ajudant al club.

Atletia ha complert amb les 
teves expectatives?

Totalment ja que venia amb expectatives 
altes, però el professorat dels dos anys 
m’han ensenyat molt al voltant del sector, 
i per sort, amb alguns encara es manté el 
contacte.

El professorat 
et donarà l’empenta 
que necessites! 
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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

CAL SEGUIR COMPLINT 
LES MESURES DE 
SEGURETAT, 
ESPECIALMENT A L’ERA 
DEL XALET. 

O
OPINIÓ DEL SOCI

JOC

CAL UTILITZAR EL 
CARNET PER ACCEDIR 
AL GIMNÀS, VESTUARIS 
I SALES D’ACTIVITATS 
DIRIGIDES.

EL RETORN DE LA VIDA 
ESPORTIVA I SOCIAL AL 
CLUB A POC A POC. 

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

SOLUCIÓ

WHERE IS THE BALL?




