
Entrevista a Marc Fortuny, 
Director de la secció de fitness

“Si encara no has provat una activitat dirigida a l’Atlètic, estàs tardant"
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Imprescindible!
Inaugurem el tercer camp d'aigua

Pau Trias, nou 
director de l’Escola 
de Tennis
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EDITORIAL

E
L’energia s’ha convertit en un tema 

de conversa i preocupació en tots 
els àmbits de la nostra vida. Rebem 

impactes de tota mena, bàsicament 
a través dels mitjans de comunicació 
que no ens deixen indiferents, alguns 
amb un dramatisme exagerat i altres 
afortunadament més conseqüents amb la 
realitat que vivim.

El canvi climàtic, la guerra d’Ucraïna, 
l’actitud de Rússia i dels països exportadors 
de gas, el consum potser excessiu que 
comporta l’estat del benestar, entre tot 
plegat busquem els culpables d’una situació 
realment complexa. I com a conseqüència, 
hi ha un encariment desmesurat dels 
costos de l’energia que ens obliga a 
prendre mesures excepcionals, a casa, a 
les empreses... també i al nostre club.

L’Atlètic rep, com tothom, l’impacte 
econòmic que es deriva d’aquest 
encariment, però menys, molt menys del 
que ja està resultant habitual a tot arreu. 
Podem dir amb orgull que les mesures 
preses al llarg dels anys han servit perquè 
ara podem fer front a aquesta situació 
d’una manera més eficient.

Ens hem de remuntar a fa deu anys per 
conèixer una de les més importants. Ja 
fa una dècada que l’aigua de la piscina 
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interior i l’edifici de vestidors s’escalfa amb 
biomassa; aquest va ser el punt de partida 
de la nostra creuada particular contra el 
cost de l’energia. Fa dos anys que tots els 
punts de llum del club es van canviar per 
tecnologia Led. Unes inversions importants 
que ara suposen un gran estalvi energètic i 
alhora econòmic.

Però no ha estat fins aquest estiu que 
hem fet la inversió definitiva. Com bé 
sabeu s’han cobert els sostres de l’edifici 
de vestidors i el xalet amb més de 300 
plaques fotovoltaiques, ara ja connectades 
a la xarxa, que produeixen una bona part 
del consum elèctric de tot el club.

Biomassa, Leds, plaques. Tres grans 
mesures a què només hi podem afegir 
un ús conseqüent d’aquesta energia per 
part de tots i totes. La factura de la llum 
ha pujat, però gràcies a això no estem als 
nivells que amenacen la resta de clubs. 
En definitiva, volem felicitar i alhora 
agrair a totes les persones que des de la 
junta del club i des de la direcció general 
han treballat per dur a terme aquestes 
importants accions que en definitiva 
només tenen uns clars beneficiaris, tots els 
socis i sòcies de l’Atlètic.

Sentim-nos orgullosos del nostre club!I

President d’honor: Jaume Galí i Biosca

Redacció: Xavier Torrent, Josep Maria Biosca, 
Gemma Cirera, Valle Cabello, Abel Cifuentes

Fotografies: Jordi Gestí, Marc González, 
Otger Ballesté. Ramón Puig.
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Som un club amb molta energia
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CLUB

Un gran pas per les instal·lacions   de Can Salas

L' Atlètic estrena 
el seu tercer camp 
d'aigua!

Torna la vida 
social a la 
via àpia
Una altra de les novetats 
per aquesta temporada 
és el retorn del punt de 
restauració a la Rotonda 
del Cinquantenari. 
La Caseta del 9 Can Salas 
obrirà durant els caps de 
setmana per fer un snack 
entre partits sense haver 
d'anar fins al Xalet.

REDACCIÓ

L'Atlètic sempre s'ha caracteritzat per 
unes instal·lacions espectaculars. 
Potser el dia a dia ens ha malacostumat, 

però pocs clubs catalans gaudeixen de 9 
hectàrees destinades a l'esport en plena 
natura. Aquest estiu, s'ha fet un gran 
pas endavant pel que fa a les nostres 
instal·lacions més enllà de les millores que 
es fan dia a dia. 
Un nou camp d'aigua, més de 300 plaques 
fotovoltaiques, càmeres de seguretat, 25 
bicis de cylicing o la nova caseta del 9 Can 
Salas... moltes coses per estrenar i gaudir a 
partir d'ara. 

Més de 300 plaques per 
seguir fent el club més 
sostenible

L'Atlètic millora la seva eficiència 
energètica 

Aquest octubre es compleixen 30 anys 
de la inauguració del primer camp 
d'aigua de l'Atlètic. Pràcticament 

dues dècades més tard s'estrenava el camp 
3 i fa uns dies que ja s'han fet els primers 
entrenaments i partits al nou camp 2. Can 
Salas completa així un gran pas en matèria 
d'instal·lacions per seguir oferint les millors 
condicions per la pràctica del hockey. 

Segurament el camp 2 serà recordat com 
un lloc ben especial. Amb una gespa que 
ha durat 29 anys, ha sigut el primer terreny 
de joc de moltes de les grans llegendes del 
hockey que ha format l'Escola de l'Atlètic. 
Molts nens i nenes han jugat allà mentre a 
escassos metres hi competien els primers 
equips. 

Aquest estiu però, es van iniciar els treballs 
de substitució de la gespa i les obres de 

És la gran aposta del club 
d'aquesta temporada i un salt 
endavant en tots els aspectes

remodelació del seu entorn per convertir-
lo en un camp de primer nivell. Era una 
inversió necessària per l'Escola de Hockey 
i també per seguir acollint competicions de 
primer nivell. 

Durant 15 setmanes, s'ha adaptat el 
paviment, s'ha retirat la gespa antiga, s'ha 
instal·lat el sistema de reg, s'ha adaptat 
l'entorn, s'han renovat les banquetes i s'ha 
instal·lat una gran grada. Uns treballs que 
han afectat el dia a dia del club, però que ja 
se'n poden gaudir dels resultats
 
El nou camp 2 permetrà que tots els nens i 
nenes de l'Escola juguin en un camp d'aigua 
des de ben petits. Tots ells jugaran en un 
terreny d'última generació, contribuint 
a una millora de les habilitats presents i 
futures. Aquesta millora serà transversal 
per totes les categories, que gaudiran d'un 
camp de primer nivell per competir en les 
millors condicions. 

El mes de maig passat, s'anunciava 
la firma de l'acord per la instal·lació 
de 337 plaques fotovoltaiques als 

sostres del Xalet i l'edifici de vestidors. 
Aquesta inversió, vital per la sostenibilitat 
econòmica i ecològica del nostre club 
ha estat possible gràcies a la quota 
instal·lacions d'aquest any. 

Durant l'estiu s'ha fet la instal·lació de les 
337 plaques, repartides entre les dues 
teulades, que permetran generar 167.000 
kWp cada any. Això permetrà que el 30% 
de l'energia que consumeix el club sigui 
autoproduïda i verda.  

Bicis d'última generació per una secció que no s'atura!

El fitness ha tingut un gran creixement en els darrers anys, amb molta afició pel cycling. 
Si fa poc es van implementar les sessions virtuals per augmentar el nombre d'hores de 
pràctica, aquest estiu s'han renovat totes les bicis. 

Ara, a la Sala Cycling hi ha 25 bicis Technogym que milloren la comoditat i permeten noves 
funcionalitats digitals. A més, a la Sala Fitness també s'han afegit noves màquines de córrer 
així com un nou aparell d'exercicis funcionals i un nou rack.I

Paella popular del dia de la inauguració.
Autor: ATHC

Més seguretat
al Club
En una aposta també per 
millorar la seguretat de 
l'Atlètic, així com el seu
funcionament dia a dia, 
s'estan instal·lant diverses 
càmeres de seguretat en 
diversos punts del club. 
Permetran una vigilància 
constant de tots aquests 
espais i un millor control 
dels accessos.
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6,5 BAR

6,6 RESTAURANT

6,8 ENTRENAMENTS PERSONALS 

6,7 PÀDEL

6,7 

L' Atlètic obté un notable de 
valoració per part dels socis i sòcies!

CLUB

Els resultats de la primera enquesta són positius
L'enquesta es va realitzar durant el mes de maig i va comptar amb més de 300 respostes. Amb l'objectiu de millorar el servei 

que s'ofereix els socis, es va preguntar sobre tot el que afecta el dia a dia del club i es van recollir propostes i comentaris. 
Us detallem aquí alguns dels aspectes més significatius:
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37% 
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Quota 
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41-55 anys 

57%
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La franja d'edat amb més respostes 

INSTAL·LACIONS

VALORACIÓ DE LES ESCOLES, 
SERVEIS I ACTIVITATS

6,9 TENNIS 

7,5 FISIOTERAPIA 

7,4 NATACIÓ

7,2 HOCKEY
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Els espais 
utilitzats 

són el gimnàs 
i la piscina

 
 

1

 

 

 
Els espais més 

ben valorats són 
les pistes de tennis 

amb un 7 i el pavelló 
el pitjor, amb un 4,5 
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Les millores més demandes 

en ordre de prioritat: 
els vestuaris, els camps 

de hockey, l'aparcament, 
el pàrquing, el pavelló,

els lavabos i la sala Cycling 

C

COM HA DE SER L' ATLÈTIC DEL FUTUR? 
 ELS MÉS UTILITZATS

ELS MENYS UTILITZATS

+

-

CANALS DE COMUNICACIÓ 

SostenibleFamiliar

SocialReferent

ModernAccessible
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La seva història va emocionar a tots els assistents

CLUB

Juan Carlos Unzué, un exemple     de vitalitat

Més d'un centenar de persones es va 
aplegar el dimecres 28 de setembre 
al Xalet per escoltar a Juan Carlos 

Unzué. Petits, grans, del primer equip o de 
les mamis; tothom que hi va poder ser va 
gaudir de les paraules i l'exemple d'una 
persona que aprofita la vida al màxim per 
lluitar en favor dels malalts de l'ELA.
 
Juan Carlos Unzué, era fins no fa tant, una 
persona coneguda per la seva trajectòria al 
món del futbol. Com a jugador va defensar 
la porteria del Barça i del Sevilla entre 
diferents clubs, i posteriorment, va ser 
tècnic del Numancia, el Girona, el Celta de 
Vigo i va formar part de l'staff del Barça.
 
El juny del 2020 la seva vida prenia un gir 

de 180 graus. Va fer públic que deixava 
d'entrenar a causa de l'esclerosi lateral 
amiotròfica, una malaltia terminal no molt 
coneguda. Des de llavors, s'ha convertit 
una de les cares més conegudes en favor 
dels malalts d'ELA i reclama ajudes per ells 
i les seves famílies. 

La xerrada va ser de poc més d'una 
hora, però va ser d'aquelles estones que 
no s'obliden fàcilment. Sense guions ni 
papers, guiat per les preguntes que Toni 
Padilla feia de forma puntual, va explicar 
com "se sent més útil com a malalt d'ELA 
del que se sentia com a futbolista". Va 
parlar de l'esport, de la seva sort, de les 
seves dificultats, de com afronta la vida, i 
tot, sense perdre el seu somriure.I

REDACCIÓ

El testimoni: Pere Freixa

L'octubre del 2021, quan em van 
enviar per whatsapp la xerrada que 
Juan Carlos Unzué feia als jugadors 

del club de la seva vida, em vaig quedar 
fascinant. Ex-porter, ex-entrenador i ara 
un ambaixador perfecte per explicar què 
és l'ELA. Després de veure el video, vaig 
pensar que havia de venir al club sí o sí. 
Però com ho feia? No és fàcil trobar com 
contactar amb ell. Vaig contactar amb 
diverses persones fins que vaig aconseguir 
el seu telèfon, però no confiava massa que 
respongués. De tots els missatges que 
rep, ens va contestar i estava encantat de 
venir a fer la conferència a Can Salas uns 

mesos més tard. A l'abril la Covid ho va 
impedir, però fa uns dies finalment el vam 
poder tenir aquí amb nosaltres.

I va ser impressionant. Gent com ell hauria 
de ser eterna. Ens va explicar com era el dia 
a dia des del diagnòstic: un no parar... Aquell 
dia estava a Terrassa, però l'anterior estava 
a Sevilla i l'endemà marxava cap a Madrid. És 
una persona que es fa estimar. Què faríem 
nosaltres si un dia ens diuen que tenim ELA? 
Tindríem la mateixa força de voluntat? Com 
a esportista d'elit, se li han obert moltes 
portes, però tindríem les mateixes ganes de 
viure i detallar tot el procés?

Actualment, està impulsant la llei ELA, 
lluitant en la difícil tasca de posar d'acord 
a tots els polítics amb una energia que és 
d'envejar. Durant la xerrada ens va posar 
al dia sobre la malaltia, però també ens va 
parlar sobre com un dels seus pilars és la 
família. La seva dona Maria, és qui més li 
fa costat, qui li porta l'agenda i qui més 
energia li dóna.

El Juan Carlos em va donar una lliçó de 
vida que mai oblidaré. L'esperem el 27 de 
novembre, per veure el derbi a casa nostra, 
que em va confessar que li faria molta 
il·lusió de viure. Esperem tenir-lo aquí! I

Entrega de la samarreta a Juan Carlos Unzué. 
Autor: ATHC

Les paraules de Juan Carlos no van deixar 
a ningú indiferent. 
Autor: ATHC
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CLUB

El projecte busca promoure la inclusió i diversitat mitjançant el hockey

L' Atlètic, partner del projecte 
europeu Hockey4All!

L'equip de l'Atlètic juntament amb membres de les diferents entitats implicades durant la reunió de presentació.
Autor: ATHC

Després de l'èxit de l'Stick Program, la 
Federació Europea ha tornat a confiar 
en l'Atlètic per formar part d'un nou 

projecte europeu. Comparativament, és 
de menys envergadura que l'anterior, però 
significa continuar la tasca col·laborativa 
amb les entitats europees i el projecte 
Erasmus +. A principis d'octubre es va 
fer la presentació oficial del projecte, que 
durarà fins la primavera de 2024. 

Parlem amb la Mireia Galí, presidenta 
de la secció de hockey i manager res-
ponsable de l'Atlètic, per conèixer mi-
llor els detalls de Hockey4All. 

REDACCIÓ

Quin és l'objectiu de 
Hockey4All?

El projecte té el propòsit específic 
d'utilitzar l'esport, i en aquest cas, el 
hockey, per animar als nens i nenes a 
ser més respectuosos entre ells i amb la 
diferència. Al mateix temps, l'objectiu 
també és augmentar el nombre de nens 
amb o sense discapacitat psíquica per 
accedir al programa d'integració de la 
pràctica regular d'activitat física, lluitant 
contra la discriminació i la intolerància en 
l'esport. 

Quins són els partners 
d'aquest projecte? 
La Kahramanmaras Sutcu Imam 
University (Turquia)

El municipi de Lousada (Portugal)

L'AD Lousada (Portugal)

L'Atlètic Terrassa Hockey Club

La Federació Europea de Hockey

L'Atlètic ja té una gran escola... 
Quin paper hi juga en el projecte? 

Certament, l’Atlètic sempre ha treballant en el foment de l’esport i 
els seus valors en els infants, pràcticament des de la seva creació. 
L’Escola de Hockey és el nostre tresor més gran i és per això que la 
Federació Europea de Hockey ens van venir a trobar per ser socis 
d’aquest projecte integrador. L’Atlètic podrà compartir les pròpies 
experiències amb les d’altres realitats molt diferents, impactant 
positivament en elles. Les activitats que farem tindran un retorn 
per la nostra Escola, els nostres tècnics i per les entitats amb qui 
col·laborarem. 

Per què és important per l'Atlètic 
formar-ne part?

L’Atlètic no es caracteritza només per perseguir l’excel·lència 
esportiva ni es mira només el melic. Som un club obert al nostre 
entorn i sensible a les necessitat socials. Aquest doncs, no és un 
projecte que busca només l’interès intern, sinó també contribuir en 
el foment de les igualtats i oportunitats mitjançant l’esport. Dins 
els objectius de la junta actual continuar desenvolupament la part 
reputacional del club i aquest projecte s’hi emmarca perfectament.

Quines activitats farà l'Atlètic?
Dins del marc de les activitats que organitzarem durant els pròxims 
dos anys s’ha buscat la participació d’entitats i escoles d’educació 
especial de Terrassa. L’Escola Heura, la FACT, l’EMEE El Pi i l’Escola 
d’Educació Crespinell participaran en els actes de promoció del 
Hockey Plus. A més d’aquestes entitats, el projecte comptarà 
també amb l’involucrament de tota l’Escola de Hockey així com els 
primers equips de la casa amb clínics i torneigs infantils.I

Torna 
la Diada 
del Soci!

Ens trobem en una temporada clarament diferent a la 
resta: l'Atlètic ha complert 70 anys, estrenem el tercer 
camp d'aigua del club i hem recuperat al complet tota 

l'activitat social que tant omple d'orgull a tots els socis i 
sòcies de l'Atlètic. 

Tot això i molt més ho celebrarem el pròxim 12 de 
novembre, amb el retorn de la Diada del Soci!I
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HOCKEY

El Vallès Esportiu, Campió
de Catalunya de DHB!

El Vallès va aixecar el títol a les instal·lacions del Reial Club de Polo. 
Autor: Federació Catalana de Hockey

L'equip suma el seu 3r campionat en 4 anys

Gran inici de temporada per un Vallès 
més jove que mai. Els jugadors 
d'Albert Lis va firmar una gran 

fase de grups, vencent per 5 a 1 a l'Egara 
35 i per 3 a 0 al Catalònia. Amb aquests 
resultats i com a primers de grup, el rival 
a les semifinals va ser l'Iluro, a qui van 
superar per 2 a 0 en un partit molt intens.
 
Ja a la final, de nou contra l'Egara 35, es va 
repetir el guió del 2020. El partit va quedar 
en empat en el temps reglamentari, en 
aquesta ocasió, 3 a 3 amb gols d'Oriol 
Campos, Grau Albert i Roger Vizcaíno. Als 
shoot outs, Joan Verdaguer en va aturar 
dos abans que Roger Rovira marqués el 
gol defintiu.I

El Vallès Femení 
es penja la plata!

En el seu retorn a la DHB, l'equip va 
fer un gran Campionat de Catalunya, 
quedant-se a les portes d'aixecar un 

nou títol aquest 2022. La fase de grups 
va ser excel·lent, amb ple de victòries i 
també es va superar al Sant Cugat en les 
semifinals. El Barça, que la temporada 
passada va competir a DHA, va ser massa 
rival en la gran final, que va quedar 3 a 1 
per les barcelonines.I

 

REDACCIÓ

Els Atlètics acaben 
en 5a posició 
del Campionat de 
Catalunya!

La represa de les competicions pels 
dos primers equips de la casa els va 
enganxar sense tenir les plantilles 

al complet, amb alguns internacionals 
pendents d'incorporar-se. Tot i això, els 
dos equips van firmar unes fases de grups 
competides i que van servir per preparar 
la Lliga.I

REDACCIÓ

REDACCIÓ
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Marc Calzada Griera - Porter
Joan Ramón Giménez - Porter
Pau Cunill Clapés - Defensa
Jordi Bonastre Company - Defensa
Arnau Pérez Soler - Defensa
Johannes Mooij - Defensa
Marc Vizcaíno Vallmitjana - Defensa
Jan Valldeperas Soley - Defensa 
Marc Sallès Esteve - Migcampista
Xavi Barutel Riera - Migcampista
Pol Cabré-Verdiell Badia - Migcampista
Pol Fité Aznar - Migcampista
Pepe Cunill Clapés - Migcampista
Joan Tarrés Fortuny - Migcampista
Quim Malgosa Freixa - Davanter
Santi Ibáñez Jordà - Davanter
Marc Escudé Novell - Davanter
Joan Dalmases Ortega - Davanter
Grau Albert Torras - Davanter
Roger Figa Malgosa - Davanter
Xavi Castelló Martí - Davanter

HOCKEY

Atlètic DHM

STAFF:

Xero Gasol - 1r Entrenador
Roger Pablo - 2n Entrenador
Xavi Ribas - Entrenador assistent 
Jan Castelló - Entrenador assistent
Albert Fíguls - Preparador Físic 
Marc Caparrós - Cap d’equip
Pere Freixa - Cap d’equip
Jordi Mas - Fisioterapeuta
David Ferrer - Càmera

JUGADORS:

Xero Gasol

És molt important per tots ells i pel club 
poder donar continuïtat als processos. 
D'aquesta manera continuem millorant 
i els jugadors poden segur creixent 
correctament.

Manteniu gran part de la plantilla 
del doblet, com n'és d'important
això per l'equip?

Realment, no ens agraden les 
expectatives. No ens ajuden a adaptar-
nos als constants canvis que tenim i 
tindrem. És important focalitzar-se en 
el treball del dia a dia. Això no treu que 
tinguem molta il·lusió i passió i siguem 
sempre un staff molt optimista.

Els jugadors han d'entendre que el més 
important és l'equilibri entre mantenir 
un clima d'alta exigència i competitivitat i continuar cuidant les relacions humanes i els 
valors grupals.

Quines expectatives tens per 
aquesta temporada?

El repte que tenim és fixar-nos en nosaltres per no perdre el temps amb tot allò que no 
podem controlar. Com entrenem, com ens cuidem, la preparació, el nivell d'autoexigència 
del dia a dia, la capacitat de resiliència... Són els reptes que tenim. Al final hem de 
preparar-nos per poder competir al màxim totes les competicions. I perquè això passi 
cal que els jugadors entenguin que tot costa molt, que necessitem ser ambiciosos amb 
les formes.I

Quin és el veritable repte per la Bandera?

Després del doblet aconseguit la 
temporada passada, la Bandera afronta 
una temporada on serà el rival a batre. 
Xero Gasol ens explica com afronten 
aquest nou any on lluitaran per tots 
els títols.  
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Atlètic DHF

HOCKEY

STAFF:

Jordi Carrera - 1r Entrenador
Silvia Bonastre - 2a Entrenadora
Litus Ballbè - 3r entrenador: 
Joan Segura - Tècnic assistent 
Lorena Toda - Cap d’equip
Neus Marcet - Cap d’equip
Quim Quintana - Preparador físic 
Jordi Callís - Fisioterapeuta
Joan Comallonga - Càmera

 

Jordi Carrera

Clara Pérez Calderón - Portera
Mar Sola González - Defensa
Núria Carles Andreu - Defensa 
Hanna Badia Bogner - Defensa
Julia Calvó Badia - Defensa
Nina Cortés Lucassen - Defensa
Jordina Gibert Anglada - Defensa
Julia Gomes Fantasia  - Migcampista 
Tayla White - Migcampista
Clara Barba Armengol - Migcampista
Txell Vizcaíno Vallmitjana  - Migcampista
Maria Torrent Maestro - Migcampista
Maria Barba Armengol - Davantera
Esther Clotet Alsina - Davantera
Elena Martínez Torres - Davantera
Antonella Rinaldi - Davantera
Marta Dorda Sans - Davantera

JUGADORES:Com ha estat el retorn a la 
màxima categoria?

És un gran repte, però estem on ens 
mereixem. La màxima categoria és on 
ha d'estar l'Atlètic i hem d'aconseguir 
tenir una gran gestió del grup i que les 
jugadores de casa es quedi, per retenir 
el nostre talent.

Què ha de fer l'Atlètic DHF 
per assentar-se definitivament 
a la Divisió d'Honor?

S'està treballant molt bé però inicialment 
va costar veure els resultats al camp. És 
una lliga molt exigent i l'experiència ens 
diu que molt resultadista. Hem de trobar 
aquest equilibri: jugar bé i demostrar 
l'experiència que moltes jugadores 
tenen després dels últims anys.

Què ens pots dir de les noves incorporacions tant a l'staff com a l'equip?

Penso que les jugadores que incorporem són molt treballadores. La Tayla i la Clara aporten 
un ritme d'absoluta, i la Mar, l'Esther i la Jordina, la joventut i l'esperit Atlètic tan important. 
A nivell de staff, aportem més experiència de camp de la mà del Litus i la Sílvia, a nivell 
tècnic tenim el Joan Segura i en gestió de grup també el Litus i la Neus.I

El retorn a Divisió d'Honor A era el 
gran objectiu de la temporada passada 
i ara tocarà lluitar per mantenir-se 
ja de forma definitiva. Parlem amb 
el Jordi Carrera sobre com ha estat 
l'arrencada de la temporada. 
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Joan Verdaguer Bover - Porter
Joan Ramón Giménez Caparrós - Porter
Pol Albericio Morcillo - Defensa
Pol Blanch Vernet - Defensa
Marc Malgosa Morcillo - Defensa
Pol Bonastre Company - Defensa
Jan Valldeperas Soley - Defensa
Xavi Lara Rosell - Defensa
Roger Rovira Puig - Migcampista
Guiu Corominas Ricart - Migcampista
Arnau Gutiérrez Moragas - Migcampista
Bastien Sophie Chauliac - Davanter
Roger Vizcaíno Vallmitjana - Davanter
Alex Aymerich Rubio - Davanter
Marc Albericio Morcillo - Davanter
Oriol Campos Moragas - Davanter
Jan Vall Turu - Davanter

HOCKEY

Vallès Esportiu

STAFF:

Albert Lis - 1r Entrenador
Xavier Lis  - 2n Entrenador
Jordi Flo - 3r Entrenador
Juli Paz - Cap d’equip
Oriol Solà - Cap d’equip
Quim Quintana - Preparador físic

Albert Lis

JUGADORS:
Com cada any, hi ha hagut canvis 
i és un dels Vallesos més joves que 
es recorden. Com s'està adaptant 
l'equip? 
La veritat és que estic bastant sorprès 
amb l’adaptació de tots els jugadors a la 
rutina de l’equip. És una de les plantilles 
més joves que ha tingut el Vallès en molt 
temps, però això pot ser un avantatge 
ja que tenim jugadors nous amb molta 
ambició i amb ganes de demostrar que 
poden arribar al primer equip i això fa 
que el nivell de l’equip augmenti.

També la DHB és una competició que requereix experiència en molts moments de partit i 
aquí encara estem una mica verds, però no en tinc cap dubte que amb temps i l’ajuda dels 
nostres jugadors més veterans, l’equip anirà prenent forma i anirem creixent i millorant dia 
a dia.

Quin és el vostre objectiu per aquesta temporada? 
L’objectiu principal d’aquest equip és el mateix de cada any, intentar formar la majoria de 
jugadors per La Bandera i que a final de temporada el primer equip pugui reemplaçar els 
forats que queden lliures amb jugadors del Vallès.
I pel que fa a resultats, ens agradaria poder estar entre els 8 equips que competiran per 
guanyar la competició. 

Com valores el nou format de la Divisió d'Honor B?
Penso que és un gran encert. D’aquesta manera, la lliga guanya més atractiu per tots els 
equips, especialment pels filials que no tenen la possibilitat de poder pujar a DHB però sí que 
podran aspirar a poder jugar una Final 4.I

El Vallès afronta una nova 
temporada amb la plantilla 
renovada, força més jove, però 
amb la competitivitat i l'objectiu 
de seguir formant. Parlem amb 
l'Albert Lis sobre aquesta nova 
temporada. 
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HOCKEY

Atlètic 1a Femení

STAFF:

Núria Lavado - 1r Entrenadora
Guillem Bausa - 2n Entrenador 
Ivan Serrano - Cap d’equip 
Nil Soler - Cap d’equip 
Quim Quintana - Preparador físic

Núria Lavado

Lizz Tamburro - Portera
Carola Gros Lluch - Portera
Ivet Honorato Rico - Defensa
Àngels Ibáñez Jordà - Defensa
Lluna Riera Malgosa - Defensa
Aina Matarrodona Moragas - Defensa
Marina Matarrodona Moragas - Defensa
Clara Martí Aguilar - Migcampista 
Núria Escudé Novell - Migcampista 
Carmina Bascó Conesa - Migcampista 
Gemma Beltran Fortuny - Migcampista
Elena Malgosa Cuevas - Migcampista
Pola Amat Riera - Migcampista
Anna Solà Cabello - Migcampista
Mercè Segura Trias - Davantera
Ivet Badia Escoda - Davantera
Gemma Cirera Gutiérrez - Davantera
Júlia Garcia Pujante - Davantera
Núria Ventayol Grané - Davantera
Anna Barba Armengol - Davantera

JUGADORES:

Després d'un any a Primera amb 
un nivell excepcional, el Vallès 
torna al lloc d'on no hauria 
d'haver marxat mai. 
La Núria Lavado ens detalla com 
està l'equip en el seu retorn a la 
divisió de plata. 

Com es troba l’equip en el seu
 retorn a la categoria d’on no hauria 
d’haver baixat mai?
L’equip està il·lusionat i motivat per tornar 
a DHB, i més després de la temporada 
passada i els títols aconseguits. El gruix 
de l’equip es manté, cosa molt positiva, 
i comptem amb incorporacions que 
sumaran en positiu. En total tenim 
en dinàmica de DHB poc més de vint 
jugadores, i això demostra que hi ha 
interès per estar en aquest equip i per 
competir en aquesta categoria.

Quin és el vostre objectiu per aquesta temporada?

L’objectiu és clar, volem estar al grup de dalt entre els vuit millors de la categoria. Per 
aconseguir-ho ja estem veient que no serà fàcil i que s’han de competir tots els partits el 
millor possible, però sabem que podem estar-hi, i si aconseguim gestionar bé el potencial 
d’aquest equip la temporada pot acabar molt bé.

Com valores el nou format de la Divisió d’Honor B?
Veig positiu que es vulgui innovar i a priori sembla atractiu. També és una manera de 
donar oportunitat a més equips de diferents clubs, esperem que això faci tenir una lliga 
igualada i competitiva també. El cert és que cada vegada els calendaris i la dedicació que 
requereix estar a una DHB és més exigent, i això implica molt treball darrere, especialment 
les jugadores, a qui s'ha de reconèixer tot el que fan pel hockey.I
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HOCKEY

L' Atlètic acull el Campionat d'Espanya de Papis i Mamis

Can Salas va tenir els dies 1, 2 i 3 de 
juny el repte de ser els amfitrions 
del Campionat d'Espanya amb 

més jugadors i jugadores en competició. 
Durant aquells dies, 46 equips sumant les 
dues categories, van competir pel títol 
i van tenir els 4 camps de l'Atlètic a ple 
rendiment. 

Els Borinots, l'equip de Papis groc i negre, 
va quedar en cinquena posició després 
de quedar-se fora de les semifinals per 
molt poc. Les Mamis van tenir dos equips 
en competició i van quedar en novena 
i vint-i-dosena posició. Marga Vancells, 
de l'Atlètic Mamis, va ser escollida com a 
millor jugadora del torneig. 

I pel que fa als podis, el Polo va ser el 
campió dels Papis, seguit de l'Egara 35 
i el Club Egara. En categoria Mamis, el 
Pozuelo es va alçar amb el títol, seguit del 
Club Egara i el Barceloní Stick.I

I

Campions d'Espanya de Masters +40!

L'Atlètic Heura Groc 
i Negre disputen 
l'International 
Parahockey Tournament!

Els dos equips de Mamis al complet.

Classificats 
per l'Europeu!
Pau Cunill i Jordi Bonastre, amb la 
selecció espanyola absoluta, van 
superar el passat mes d'agost el 
PreEuropeu i es van classificar pel 
Campionat d’Europa del 2023 que 
es jugarà l'estiu vinent. La pròxima 
cita, però, serà el Mundial a l'Índia, el 
pròxim mes de gener.I 

REDACCIÓ

Els Borinots després de superar la fase 
de grups. 

L'Atlètic +40 va aixecar la Copa com els vells temps. 

Els dos equips de hockey adaptat de 
l'Atlètic van jugar aquest torneig paral·lel 
al Mundial durant la segona setmana de 
juliol. L'Atlètic Heura Negre va quedar 
en 3a posició al grup Championship i 
l'Atlètic Heura Groc va quedar 2a posició 
a la categoria Challenge. A més, tots els 
membres dels equips van poder disputar 
la jornada a l'Estadi Olímpic i veure partits 
del Mundial en directe. 

Durant les setmanes de preparació 
pel torneig, jugadors del primer equip 
van participar en els entrenaments. El 
Johannes Mooij, el Pepe Cunill, l'Ignasi 
Torras i el Pau Cunill van conèixer els 
integrants de l'Atlètic Heura i van entrenar 
amb ells.I

REDACCIÓ

L'Atlètic +50 després del partit pel 5è lloc. 

Si alguna cosa va fer 
l'Atlètic la temporada 
passada és aixecar 

títols. En el darrer 
campionat de clubs de 
l'any, no es podia acabar 
de cap altra forma que no 
fos aixecant-ne un més i 
així va ser. L’Atlètic +40 
masculí, amb un equip ple 
d'autèntiques llegendes 
del hockey groc i negre, 
es va proclamar Campió 
d’Espanya en vèncer per 
3 a 1 a la Complutense al 
Pla del Bon Aire. 

REDACCIÓ

Per la seva banda, l’Atlètic 
+50 masculí va quedar en 
5a posició i l’Atlètic +40 
femení en 8a posició! I

Els equips de l'Atlètic Heura moment abans 
de la desfilada. 

L'Atlètic +40 femení al CD Terrassa. 

HOCKEY

L'Escola de l'Atlètic segueix omplint les 
seleccions espanyoles inferiors!

Durant aquest estiu, 18 jugadors i 
jugadores formats a Can Salas han 
competit amb algun dels combinats 

dels #Redsticks. 

Amb motiu del Mundial Femení, Terrassa es 
va tenir en competició els 8 Nacions de les 
seleccions femenines inferiors europees. 
Les representants grogues a la sub 16 
van ser Júlia Vinyas i Anna Marquès, que, 
després d'un gran torneig, es van penjar 
la medalla de plata. Mar Sola i Jordina 
Gibert en la categoria sub 18, juntament 
amb Sílvia Bonastre, seleccionadora del 
combinat espanyol, van quedar en tercera 
posició després de superar a Bèlgica en el 
partit pel bronze. 

Les seleccions masculines van viatjar 
cap a Alemanya, on es van disputar les 
competicions en categoria masculina. 
La sub 16, amb Santi Martín com a 
representant groc es va penjar el bronze 
i la sub 18, es va proclamar campiona, 
amb Nil Recasens, Guiu Corominas i Pol 
Bonastre a l'equip. 

La major representació groga la vem trobar 
a l'Europeu sub 21. L'Atlètic va aportar 10 
jugadors entre les dues categories: Clara 
Barba, Clara Pérez, Maria Torrent, Hanna 
Badia i Txell Vizcaíno en la categoria 
femenina i Pepe Cunill, Pol Fité, Joan 
Dalmases, Pol Cabré-Verdiell, Xavi Barutel 
en la categoria masculina. A més Xero 
Gasol i Albert Fíguls com a seleccionador i 
preparador físic van formar part de l'staff 
masculí. 

La selecció femenina, amb un grup 
complicat amb Bèlgica i Holanda es va 
quedar fora de les semifinals per després 
acabar derrotant a Escòcia per aconseguir 
la 5a posició. Clara Pérez, en el seu retorn 
sota pals, va ser escollida com a millor 
portera del torneig. 

Per la seva banda, el combinat masculí va 
aconseguir entrar a les semifinals però va 
perdre el partit contra Holanda. En la lluita 
pel bronze, va caure contra Bèlgica i va 
acabar el torneig en quarta posició.I 

REDACCIÓ

Pau Cunill i Jordi Bonastre amb el títol 
del PreEuropeu. 

SUB16 FEMENÍ SUB16 MASCULÍ

SUB18 FEMENÍ SUB18 MASCULÍ

SUB21 FEMENÍ
SUB21 MASCULÍ
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HOCKEY

Les Mamis compleixen 10 anys!

El setembre de 2012 iniciàvem a 
l'Atlètic una nova categoria de hockey, 
les mamis. Alguns socis curiosos 

ens preguntaven "jugueu com la resta 
d'equips? Amb la mateixa normativa? I en 
camp gran?"

Amb totes aquestes preguntes, vam 
formar un grup amb representants de 
diversos clubs catalans i es van definir les 
normes, durada i freqüència dels partits. 
De moment, eren amistosos i amb un bon 
3r temps, que tant ens caracteritza. I en 
poc temps, molts clubs formaven els seus 
equips de mamis i el de l'Atlètic era cada 
cop més nombrós.

Durant deu anys, hem fet esport, hem 
format 2 grans equips (un de 7x7 i un de 
9x9), hem après les normes i la tècnica 
d'un esport tan difícil de jugar a certa edat 
(a partir de 35)!

Som companyes d'equip, però també 
amigues, i sobretot, especialistes a ajudar-
nos. Tenim mamis mestres, metges, 
fisioterapeutes, advocades... un bon ventall 

Valle Cabello. 

Terrassa vibra amb el Mundial Femení

en cas de necessitat! I també estem sempre 
preparades per ajudar al club quan fa falta.
A les mamis els valors de l'Atlètic els 
tenim ben clars, i és que som, de llarg, la 
categoria on més voluntat i esforç hi ha. I 
si a totes les mamis que han jugat o encara 
juguem aquests 10 anys ens preguntessin 
què ens ha aportat el hockey, la resposta 
és clara: amistat!

Esperem que llegint això, futures mamis 
s'apuntin a fer créixer l'equip!I

Els equips del club van celebrar el seu aniversari amb un torneig, però... 
què han sigut aquests deu anys?

Per molts 
anys més!

10 anys de Mamis donen per molt!
Imatges d'arxiu. 

Parlem amb Gemma Cirera, assistant manager del Mundial, sobre l’experiència d’organitzar 
una Copa del Món.

Portar la Copa del Món per primer cop 
a Terrassa era un gran repte i alhora 
una gran motivació. Implicava crear 

un nou equip, unes instal·lacions noves i 
visibilitzar un esport minoritar. Ho vaig 
viure com un projecte ideal per mi, per 
créixer i fer-lo créixer a la vegada.

L'equip de treball es va anar creant durant 
l'any previ a la celebració. I el resultat va 
ser un equip on era igual el rol de cadascú. 
Sempre sortia algú per donar un cop de 
mà al del costat. Això va unir molt l'equip i 
cada dia acabaves cansat però amb ganes 
de l'endemà, i el resultat es va notar en 
l'execució final.

Després de tot un any, era el moment de 
la funció. Una funció de 17 dies. Va ser 
molt reconfortant, durant tots aquells 
dies, veure cares conegudes que formaven 
part del voluntariat i de les "Ball Kids". 
Personalment, m'omplia d'orgull veure 
tota la implicació de la gent del club i 

Gemma Cirera.

tothom que va acostar-se a l'Estadi aquells 
dies.

La Copa del Món ha sigut un abans i un 
després del hockey femení a la ciutat. L'ha 
consolidant com la ciutat del hockey i ha 
permès explicar la seva història arreu del 
món. L'esdeveniment ha estat el millor 
moment per mostrar la riquesa de la 
cultura catalana i terrassenca que poca 
gent coneix.

Ser la seu organitzadora de la Copa del 
Món Femenina de Hockey ha portat al 
fet que els clubs, famílies, nens i nenes, 
institucions i persones influents de la 
ciutat s'unissin per un mateix esport, i 
aquest és el millor llegat que deixa per a la 
nostra ciutat i comunitat del hockey.

Tant de bo Terrassa torni a ser la seu de 
molts futurs esdeveniments esportius i, en 
especial, de hockey.I
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Foto de família amb tots els equips campions i l'organització.

TENNIS

J a fa més de deu estius que la Yellow 
Cup és la cita més important pel que fa 
tennis per equips en categoria cadet. 

La Federació Espanyola ho va convertir en 
el Campionat d'Espanya i per les pistes 
de Can Salas hi han passat autèntiques 
estrelles com ara Carlos Alcaraz ara no fa 
tants anys. 

REDACCIÓ

Tothom que vulgui provar les classes particulars del club, 

podrà gaudir de la primera de forma gratuïta amb el Pau Trias! 

Només cal enviar un correu a escolatennis@athc.cat 

El CT València i el CT Montuiri, 
campions de la Yellow Cup!
El torneig va celebrar la 10a edició un gran nivell a les pistes

TENNIS

Superior: CT València, campions masculins de la Yellow Cup. 
Inferior: Els dos equips de l'Atlètic. 
Autor: Otger Ballesté. 

Sergi Granero, durant el partit contra 
el CT València. 
Autor: Otger Ballesté.

Pau Trias, nou director 
de l'Escola de Tennis! 

REDACCIÓ

Amb més de 25 anys d'experiència, ha estat en tots els 
nivells del tennis formatiu

En categoria masculina, el CT València va 
complir amb els pronòstics i es va alçar 
amb el títol després de vèncer el RCT 
Barcelona. En tercera posició hi va quedar 
el CT El Candado mentre que al quadre de 
consolació el Global es va imposar al Sant 
Cugat. 

Superior: Martí Cerdà efectuant un sac. 
Inferior: CT Montuiri, campiones femenines. 
Autor: Otger Ballesté. 

A questa temporada l'Escola de Tennis 
de l'Atlètic prendrà un nou impuls 
amb l'arribada de Pau Trias. Durant 

el mes de setembre es va fer la reunió 
informativa amb les famílies i jugadors de 
la secció on es va presentar el nou projecte 
de l'Escola de Tennis.

Format al Club Tennis La Salut, on també 
va començar com tècnic, primer amb 
l’escola infantil i posteriorment també a 
l’escola de competició. Al llarg de la seva 
trajectòria, de més de 25 anys, ha estat 
en diversos clubs i en la darrera etapa ha 
sigut tècnic de competició al RC Polo. 

Compta amb una gran experiència, sigui a 
pista o en la gestió esportiva, com en totes 
les etapes, des de la iniciació fins escola 
d’adults, passant per l’alta competició.I 

L' Atlètic acull el Warriors Tour
Can Salas va ser l'escenari d'una de les cites del torneig de joves talents

Entrega de premis del Warriors Tour. 

REDACCIÓ

E l tennis no s'ha aturat durant aquest 
estiu a Can Salas i és que a finals 
d'agost es va donar el tret de sortida 

a una setmana també molt intensa sobre la 
terra batuda. El Warriors Tour feia la seva 
primera parada a l'Atlètic. Aquest circuit 
de joves talents és el més antic d'Espanya 
i compta amb totes les categories de 
benjamí a junior. Durant 6 dies, hi va haver 
tenistes de tots els punts de la península 
competint en aquesta prova, que també 
va comptar amb representants de l'Escola 
de l'Atlètic.I

En categoria femenina, el CT Montuiri va 
aixecar el títol mentre que el CT Tarragona 
i el CT Torrevieja es van penjar les medalles 
de plata i bronze respectivament. Al quadre 
de consolació el CT Sabadell va ser el 
guanyador, superant al Montemar a la final. 
Els equips de l'Atlètic no van tenir sort 
al sorteig inicial. Els nois es van creuar 
a la primera ronda amb el València, que 
acabaria sent el guanyador, mentre que les 
noies es van trobar al CT Torrevieja, també 
cap de sèrie. Al quadre de consolació, 
els grocs van arribar fins a quarts i les 
grogues, a les semifinals.I



29

Encaixada de mans entre Bukala i de la Puente després de la final. 

E l Campionat de Catalunya de Tennis 
en Cadira de Rodes es va tornar 
a disputar a les pistes de l’Atlètic. 

Aquest any es celebrava la 31a edició, 
d’entre les quals 21 s’han jugat a les 
nostres pistes. 

Un cop més, Martín de la Puente, top 8 
mundial, va fer valdre la seva condició de 
favorit i va revalidar el títol de Campió de 
Catalunya. A la final va superar per un 
doble 6 a 1 a Dominik Bukala. 

De la Puente també va guanyar el títol 
català de dobles amb Francesc Prat. Pel 
que fa al quadre de consolació, David 
Moreno, jugador de l’Escola Adaptada del 
club va ser finalista.I

REDACCIÓ

Martín de la Puente revalida 
el títol de Campió de Catalunya
Un any més hem tingut els millors competint a Can Salas

TENNIS

Martín de la Puente era el principal favorit i no va deixar lloc per la sorpresa. 

Superior: De la Puente i Francesc Prat, 
campions de Dobles. 
Inferior: David Moreno, jugador del club, 
va protagonitzar la final de consolació 
contra Patxi Fadrique. 
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L’ Atlètic de Veterans es classifica 
pel Campionat d’Espanya!

Un Super Gran Slam de rècord!
PÀDEL

E l gran esdeveniment de pàdel de 
l'any va tornar a ser un gran èxit de 
participació i va tenir un alt nivell a les 

pistes. Durant dos caps de setmana, Can 
Salas va ser el punt de referència del pàdel 
català, amb les millors pales competint pel 
Super Gran Slam. 

Si la temporada passada parlàvem d'un 
rècord de participació, aquest any s'ha 
tornat a superar arribant a les 237 parelles, 
i per tant 474 jugadors i jugadores. Tots 
ells estaven repartits en 10 categories; 
de benjamí a junior i amb competició 
masculina i femenina, i el repte ha estat 
superat amb molt bona nota.

Durant els 5 dies de competició, les pistes 
no ha tingut descans. I mentrestant, molts 
dels socis i sòcies que normalment juguen 
a Can Salas, van aparcar la pala per veure 
els futurs millors jugadors catalans. 

Les finals van comptar amb la presència 
de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, així 
com el president de l'Atlètic, Josep Maria 
Biosca. Per part de la Federació Catalana 
de Pàdel, es va valorar molt positivament 
el torneig i es va felicitar l'organització, 
liderada per Carme Rico i Carlos Gunfaus.I

REDACCIÓ

En la seva cinquena edició s'han superat els 430 jugadors i jugadores

Calendari 
d'atleticanes!

13 novembre de 2022

27 novembre de 2022

12 febrer de 2023

26 febrer de 2023

12 març de 2023

16 abril de 2023

26 març de 2023

30 abril de 2023

Imatges del Super Gran Slam de Menors. 

L'equip va superar la fase prèvia a Reus 
amb doble victòria 4 a 1 contra el RC 
Polo i 5 a 0 contra el CT Tarragona. 

Del 17 al 20 de novembre lluitaran pel títol 
estatal a Pamplona.I

L'equip de veterans abans d'arrencar a la fase prèvia. 
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FITNESS

Un pas endavant per 
la secció de fitness!
La secció te tres cares noves

A questa temporada la secció de 
fitness ha fet un salt qualitatiu per 
millorar el servei que s’ofereix als 

socis i sòcies del club. La principal novetat 
i un dels impulsors d’aquestes novetats 
és el Marc Fortuny, el nou director de 
la secció. El podràs conèixer millor a 
l’entrevista a la pàgina 38. 

REDACCIÓ

Per aquesta tardor, una de les novetats 
és la nova graella d’activitats dirigides. 
Durant aquestes primeres setmanes, ja 
ha estat en funcionament i s’han ampliat i 
organitzat totes les activitats dirigides que 
s’oferien.
 
La secció té tres cares noves, dues a les 
activitats dirigides i una als entrenaments 
personals:

Ángela Sánchez prové de la gimnàstica 
artística i és instructora en Ioga, 
reeducació postural, step, pilates i 
aeròbic, així com tècnica de sala i 
entrenadora personal. 

Marta Griera és graduada en CAFEMN 
i AAFE, és entrenadora personal, 
instructora de pilates i de classes 
dirigides. 

Pol Albericio és graduat en CAFE i 
compta amb un Màster en Rendiment 
Esportiu i és entrenador personal del 
club, a més de tècnic de hockey herba. 

També s’ha fet una aposta per renovar 
el material de la Sala de Cycling, amb 25 
noves bicis noves Technogym, tal com 
ja s’ha presentat a les primeres pàgines 
d’aquesta edició del RUSC. Pel que fa a la 
Sala Fitness hi ha dues noves màquines de 
running i un nou rack funcional.I

POTS RECOLLIR
 EL TEU HORARI DE LES 
ACTIVITATS DIRIGIDES 

A RECEPCIÓ! ENCARA NO SAPS 

COM FUNCIONA EL NOU 

RACK FUNCIONAL? 
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Menjar aprenent

El que volem és poder ajudar-vos 
a tenir uns hàbits alimentaris més 
saludables per tots els membres de 

la família. Aprendre a menjar bé i gaudir 
fent-ho. Alimentar bé als teus fills és una 
prioritat però moltes vegades falta el 
temps per planificar-ho. Amb la tornada a 
les rutines: escola, feina, entrenaments, 
extraescolars… pot ser un maldecap haver 
de planificar la compra i pensar en menús 
setmanals per la família. Molts cops acabes 
improvisant i no aconsegueixes el que 
t’havies proposat? Hem pensat a donar-
vos les eines necessàries per elaborar un 
menú per cada setmana del mes, amb 
receptes que agradaran a tots els de casa, 
des dels més petits als més grans per fer-
vos el dia a dia una mica més fàcil. A més, 
revisarem el que mengen a l’escola per 
complementar-lo.I

ABEL CIFUENTES

SALUT

Què inclou?

Aquesta temporada el servei de nutrició 
de l’Atlètic us presenta una novetat: 
NUTRICIÓ FAMILIAR

1 visita al mes. Presencial o online. 
Haurà de venir mínim un adult i pot estar acompanyat 
pels fills. És important que siguin partícips dels canvis.

Seguiment online per qualsevol dubte o modificació 
del pla proposat.

Pautes nutricionals generals per tota la família per seguir 
una dieta saludable i equilibrada

Menú mensual d'àpats per tota la família, adaptat 
segons menú escolar de dinars si cal. 

Ajuda en la llista de la compra i batchcooking.

Ajuda en la introducció d'aliments, receptes divertides i 
sanes, 
trucs de cuina per aprofitar més el temps...

Demana 
més informació a 
salut@athc.cat  

POLIESPORTIU

Un cop més, l’estiu a l’Atlètic és 
sinònim de Campus i aquest any ho 
ha sigut amb un estiu molt més lliure 

de restriccions. Els nens i nenes han pogut 
riure sense mascaretes pel mig en un any 
que s’ha arribat a la trentena edició del 
Campus. 

D’aquella iniciativa nascuda el 1992, 
iniciada pel Nani Escudé i la resta d’equip 
de monitors del Campus no s’ha perdut 
mai el seu esperit original: que els nens i 
nenes facin esport a Can Salas mentre s’ho 
passen d’allò més bé. 

Aquest any, el Mundial de Hockey Femení 
ha estat un dels grans protagonistes també 
a l’Atlètic, i és que el dia de la foto, va ser 
la Lyla, la mascota del Mundial, qui va fer la 
visita als nens i nenes del Campus. Ho va fer 
juntament amb la Berta Bonastre, presidenta 
del Mundial i la Gemma Cirera, que juntes 
van portar la Copa del Món perquè tots els 
nens i nenes la poguessin veure.

Durant les més sis setmanes ofertes, els 
participants del Campus van poder practicar 
tots els esports possibles al club i també van 
tornar a fer les sortides que tant agraden 
durant les setmanes centrals de juliol.I 

REDACCIÓ. 

El Campus fa 30 anys!

El dissabte 17 de setembre es va fer la 
MATHC Rider 2022, l’única estatal per motos 
clàssiques i organitzada per l’Escuderia de 

l’Atlètic.  Van participar-hi 34 equips i la prova va 
tenir dos recorreguts, un de 300 quilòmetres i un 
de 200 quilòmetres, que van recòrrer gran part de 
les comarques centrals catalanes. 

L’edició d’aquest any estava dedicada a Jesús 
Salat, membre de l’Escuderia i company de Junta, 
que ens va deixar el passat mes d’abril.I

REDACCIÓ. 

Nova edició de la Mathc Rider! 

Pujada a la Mata 
próximament

L’edició va superar els 550 nens i nenes

El Mundial Femení un gran protagonisme: la Copa i la Lyla van visitar Can Salas. 
Autor: Marc Graupera.
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Marc Fortuny

ENTREVISTA

E Director de la secció de fitness

“Si encara no has provat una 
activitat dirigida a l’Atlètic, 
estàs tardant!“

Des d’aquesta temporada, la 
secció de Fitness està liderada 
per Marc Fortuny. Es va 
incorporar a l’equip del club el 
novembre de 2021 després de 
tornar a l’Atlètic pràcticament 
de casualitat. Nascut a 
Sabadell el 1991, és graduat 
en Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport i compta també 
amb un màster d’Activació 
Muscular. Parlem amb ell per 
conèixe’l millor i també per 
saber cap on avança la secció. 

Al sector esportiu, tothom ha 
començat per algun esport i en 
el teu cas no era un dels més 
típics... De quin esport vens tu? 

Vinc del judo. Vaig començar 
a practicar aquest esport 
japonès quan tenia 5 anys fins 
a l’actualitat. El judo ha sigut 
sempre un dels pilars més 
importants de la meva vida. I 
pel que fa a la meva carrera 
esportiva, no em puc queixar: he 
pogut participar en campionats 
d’Europa, Copes del Món i he 
estat membre de la selecció espanyola 
durant vàries temporades. 

Ara farà un any que estàs a l'Atlètic, 
però ja hi havies vingut abans?

Sí, vaig ser soci durant bastants anys. 
Cada estiu venia al campus i durant l’any 
acostumava a venir els caps de setmana 
amb el meu pare i el meu germà. 
Jugàvem a tennis, a frontó, a pàdel i 
també anàvem a la piscina. Vivint a 
Sabadell, però, ho tenia complicat per 
venir jo sol i finalment ens vam donar 
de baixa.

Com vas veure el club després 
de tants anys?

Amb molts canvis, sobretot 
en l’àrea de fitness. Quan jo 
venia al gimnàs d’adolescent, 
la sala no tenia més de 100 
metres quadrats. En canvi, ara 
el gimnàs té llum 360 graus, és 
molt més gran i té moltes més 
zones funcionals que abans.  

I aquesta temporada, agafes 
el lideratge de la secció de 
fitness. Quins objectius et 
planteges?

Crec que faltava un referent en aquesta 
secció. Hi ha hagut molts factors externs, 
sobretot la pandèmia i les restriccions, 
que han fet que potser es deixessin una 
mica de banda les activitats dirigides i 
els serveis d’entrenament personal.

El meu objectiu a llarg termini, és 
aconseguir donar un servei de qualitat 
i divers en pel que fa a les activitats 
dirigides. Vull promoure la salut, ampliant 
el ventall d’activitats disponibles i 
rodejar-me de grans professionals.
  

Com ha estat l'arrencada de la 
temporada?

L’arrencada no ha estat senzilla. 
Gestionar a persones és nou per a mi, 
però en tinc moltes ganes. No totes 
les decisions poden agradar a tothom 
però, jo posaré tot el que està en les 
meves mans perquè els socis i sòcies 
així com tot l’equip del club estiguin el 
més còmodes possibles i puguin donar 
el millor d’ells mateixos.
 
T'hem vist fent classes d'spinning i 
entrenaments personals, a més de 
coordinar tot l'equip de fitness. Què 
és el que t'agrada més fer?

A mi el que més m’agrada és el cara 
a cara amb el client. Ajudar-lo a 
aconseguir el seu objectiu, ja sigui 
ensenyar a connectar bé cervell i múscul 
-cosa molt important i que la majoria no 
sap fer i per això apareixen les lesions-, 
intentar disminuir o eliminar el dolor 
que pateixen d’alguna zona corporal, 
millorar la condició física en general 
i que s’ho passin bé, això és el més 
important per mi. 

Ja vaig ser soci de 
l’Atlètic quan 
era petit i venia 
al Campus i a jugar
 a tennis, pàdel 
i frontó 

Fa un temps et vas estar preparant 
per fer les oposicions de bomber i 
això et va fer tornar a Can Salas. 
Explica'ns com és el teu retorn.

La història és curiosa. El curs teòric de 
preparació per bomber es feia al Xalet 
de l’Atlètic i fent un cafè al descans, vaig 
trobar-me un company d’universitat que 
estava impartint classes a Atletia. Ell em 
va presentar al responsable de l’àrea de 
fitness del moment, i entre conversa i 
conversa, em va proposar entrar com a 
entrenador personal. 

Imatges del Marc Fortuny en diversos campionats de judo. 

Què diries a totes aquelles persones 
que encara no han provat una classe 
dirigida?

Que ja estan tardant! Les activitats 
dirigides estan orientades per a 
qualsevol perfil de persona. Es 
distribueixen segons la seva intensitat, 
d’aquesta manera pots fer la que millor 
escau segons la teva condició física. 
Als que els costa més posar-se a fer 
esport, les activitats dirigies els ajuden 
a tenir un compromís, estan dirigides 
i supervisades per un professional, 
evitant que ens fem mal i sobretot ens 
ajuda a socialitzar amb altres socis.

Cap on hauria d'avançar el fitness a 
l'Atlètic?

M’encantaria que d’aquí un parell d’anys 
les coses funcionessin i ens plantegéssim 
ampliar l’espai. Tenir un parell de sales 
més ens permetria oferir més activitats, 
tant per adults com per a nens. I tornant 
als meus inicis, per què no tenir una 
sala amb un tatami on poder fer judo, 
altres arts marcials, estiraments, boxa o 
psicomotricitat? I
 

El Marc Fortuny corregeix la posició durant un entrenament personal. 

M’encantaria 
que en un parell 
d’anys ampliessim 
l’espai

El judo ha sigut 
sempre un dels pilars 
més importants de 
la meva vida 

Les activitats dirigides 
estan orientades per 
a qualsevol perfil 
de persona

A mi el que més 
m’agrada és el cara a cara 
amb el client
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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

RECORDEU QUE ÉS 
OBLIGATORI L’ÚS DE 
LA TARGETA PER 
ACCEDIR AL CLUBO

OPINIÓ DEL SOCI

JOCS

RECORDEU QUE EL 
SOCI DISPOSA DE 5 
INVITACIONS PER 
UTILITZAR DURANT 
TOTA LA TEMPORADA

ÈXIT D’INSCRITS A LES 
ESCOLES ESPORTIVES

EL CLUB INFORMA
Ja pots recollir el calendari 

de la temporada 22-23
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