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EDITORIAL

E
Quan s’acosta el final de temporada 

cal fer balanç de com ens han anat 
les coses, social i esportivament. 

Pel que fa a la vida social, el primer que 
cal destacar és el creixement de socis, 
un fet importantíssim per mantenir 
l’estabilitat econòmica del club. A més, 
un cop superades totes les onades de la 
pandèmia, hem recuperat les activitats 
que ens permeten relacionar-nos entre 
tots, trobades, reunions, celebracions, 
sopars d’equips... Tot allò que fa que 
ens ho passem bé al club. Es deixa notar 
una alegria transversal entre totes les 
seccions que organitzen activitats de molta 
participació i que ens fan gaudir del club 
en tots els aspectes.

Pel que fa al vessant esportiu hem gaudit 
d’èxits en totes les seccions assolint 
fites fins ara inèdites tant en tennis com 
en pàdel, però enguany el hockey mereix 
una menció especial. Aconseguir el doblet, 
Copa i Lliga, no està a l’abast de tothom. 
En aquest mateix número de Rusc podreu 
descobrir tots els èxits de totes les seccions.

Els èxits de la secció de hockey han estat 
inqüestionables, en categoria femenina 
hem de destacar el retorn a la DHB de 
l’equip de Primera. Injustament, van haver 
de baixar de categoria perquè la Federació 
Espanyola no vol entendre de nivell esportiu 
i prefereix que juguin equips d’arreu de 
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l’estat abans d’un filial molt més bo.

Qui també ha fet una temporada 
impecable han estat les noies de DHB. És 
cert que el gran nivell de l’equip no feia 
patir massa però, tota una temporada 
sense perdre ni un partit vol dir no abaixar 
mai el ritme ni la intensitat i el premi ha 
estat recuperar la DHF d’on no n’havien 
d’haver sortit mai.

Però el gran triomf de la temporada ha 
estat el doblet aconseguit pel nostre 
primer equip masculí. Una injecció 
d’adrenalina, autoestima i felicitat per a 
tots els grocs que van seguir les dues finals 
que ens van donar els dos títols.

Una temporada brillant que també va 
passar per l’EHL. Felicitacions d’arreu i des 
de feia anys no veiem els nostres jugadors 
al balcó de l’Ajuntament en una recepció 
al Raval tenyida de groc i negre. No 
podem posar en dubte que el nostre 
procés d’iniciació, formació i tecnificació 
dóna els seus fruits.

Ara toca el Campus, la Yellow Cup, la 
piscina, les cloendes de club i de les 
seccions. Marxem de vacances amb els 
deures fets, quan tornem ens trobarem 
amb un camp nou que ens permetrà 
afrontar el futur amb millors condicions.

Gaudim-ho tot, Bones vacances.
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L’Atlètic renovarà el Camp 2 per 
convertir-lo en un camp d’última 
generació. Després que la superfície 

actual sumi ja vint-i-nou anys en 
funcionament, s’instal·larà gespa artificial 
i serà el tercer camp d’aigua del club.

D’aquesta manera, a partir de la 
temporada vinent, tots els nens i nenes 
de l’Escola de Hockey jugaran en un 
camp d’aigua des de ben petits, aspecte 
que ajudarà a millorar qualitativament les 
condicions, contribuint a una millora de 
les habilitats presents i futures. També 
permetrà que la resta de categories 
puguin entrenar i competir en les millors 
condicions. Apostem per la qualitat de les 
nostres instal·lacions per seguir formant 
els nostres jugadors i jugadores.

CLUB

La temporada que ve l’Atlètic tindrà tres camps d’aigua.
REDACCIÓ

Un nou camp 2!

Les Obres

El dia 4 de juliol està previst que 
comencin les obres de renovació de 
la superfície, així com dels voltants 

del camp. Aquestes obres, que duraran 
aproximadament dos mesos, afectaran el 
dia a dia del club durant l’estiu, però seran 
un gran pas endavant per l’Atlètic.

La remodelació, a més de la substitució 
de la gespa, inclou una nova grada pel 
camp 2, la construcció de banquetes 
reglamentàries i també la millora dels 
sistemes de recollida d’aigua. Lligat a això, 
també es faran actuacions al voltant pel 
que fa la vegetació per tal que les arrels no 
afectin la superfície de joc, i es millorarà 
l’accés i la Via Àpia.

A l’avantguarda del hockey terrassenc

Des dels seus inicis, l’Atlètic ha sigut 
un club pioner en el hockey. Un dels 
trets diferencials sempre han sigut 

les seves grans instal·lacions.

El 1970 va tenir el primer camp d’herba 
natural de Terrassa. Ja el 1993, va estrenar 

Imatges del Camp 2. La temporada vinent 
serà un espai totalment renovat.
Autor: ATHC

el primer camp d’aigua, a l’actual Josep 
Marquès. El 2008 renovaria la superfície 
del camp 3, fent el segon camp d’aigua i 
sent el primer de Terrassa en tenir-ne dos, 
i ara, el 2022, serà el primer club del Vallès 
amb 3 camps d’aigua reglamentaris.I

ASESSORAMENT, INNOVACIÓ I COMPROMÍS

FISCAL  

LABORAL 

PIMES

JURÍDICAT. 93 733 73 73  ·  www.fislex.es
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CLUB

Cap a un Atlètic més sostenible!

En un pas més per fer de l’Atlètic Terrassa 
un club sostenible, s’instal·laran 
més de 300 panells solars al 

Xalet i l’edifici d’Oficines i Vestuaris. Es 
tracta d’una decisió anunciada durant la 
darrera Assemblea de socis i sòcies del 
mes de desembre i que tindran efectes 
transversals en totes les seccions.

El passat mes de maig es va formalitzar 
amb la firma del contracte amb l’empresa 
Applus, després de l’auditoria energètica 

REDACCIÓ

Distribució de les plaques al Xalet (esquerra) i a l’edifici de vestidors (dreta).
Autor: ATHC

El passat 11 de juny es va tornar a celebrar 
aquesta cita tan destacada pels clubs de 
hockey terrassencs. El Torneig va tornar 
amb una gran afluència de gent, superant 
els 800 inscrits, i va ser una gran jornada 
d’esport i solidaritat! Es van recaptar 
aproximadament 30.000 euros que es 
destinaran a projectes solidaris.I 

BREU

El club instal·larà més de 300 plaques fotovoltaiques al Xalet i l’edifici de vestidors.

El divendres 8 de juliol es posarà 
punt i final a la temporada 

2021-2022. L’acte serà obert 
a tothom a partir de les 8 

del vespre al Camp 1. 
Pots inscriure’t a Recepció.

Tot a punt per 
a la Cloenda de 
la temporada!

PREMIS I DISTINCIONS 
TEMPORADA 2021-2022
ESCUT D’OR: Xero Gasol · Albert 
Beltran · Marc Boltó

PERGAMÍ D’HONOR: Marta Gómez · 
Alejandro López · Josep Maria Fornós· 
Joan Carles Molero

MENCIÓ AL MÈRIT: Toni Prats· 
Ivana Rubio · Xavi Mampel · 
Mònica Mussons · Pere Colomer ·                                       
Clara Roman · Claudia Perea · Pablo 
Sancho

RAQUETA DE PLATA: Albert Portolés

PALA DE PLATA: Teresa Sans

ORIOL FREIXA: Pau Cunill

SANTI MORERA: Marc Escudé

VALLHONRAT: Quim Malgosa Freixa 
(bronze), Jan Tormo Mampel (plata), 
Sergi Puig Santaularia (or)

RUSC: Jordi Gestí

JUGADORA RETIRADA: Cristina 
Escudé. 

PREMI ESPECIAL: Jordi Flo.

PREMI ESPECIAL. Equip benjamí de 
tennis Campió de Catalunya: Victòria 
Meza · Marta Lafitte · Sara Pérez-
Vargas · Maria Marin · Mariona Cerdà 
Capità: Victor Meza

ESCUDERIA: Joan Mundet

50 ANYS DE SOCI: Enric Quera. 
Francesc Sanllehí. Josep Maria 
Domènech. Josep Navarrete

L’Atlètic acull 
la 12a edició del 
Torneig Hockey 
Solidari!

Aquesta primavera els nostres 
socis i sòcies ha pogut gaudir de les 
deduccions en la seva declaració 
de la renda. És el resultat de 
molts mesos de treball per tal de 
seguir oferint beneficis a tots els 
membres de l’Atlètic.I 

Primer any 
amb les 

deduccions 

El final perfecte per una gran 
temporada amb grans èxits esportius 
serà el setantè aniversari del club, 

el pròxim 1 d’agost. Aquell dia es donarà 
el tret de sortida a una temporada amb 
actes destinats a celebrar aquesta fita. 

Una de les dates assenyalades serà la 
recuperació de la Diada del Soci el pròxim 
1 d’octubre, una gran festa amb on ens 
podrem reunir tots i totes i celebrar la 
nova temporada i els 70 anys del club.I 

L’ Atletic complirà 
70 anys!

Aquesta mesura se suma als sistemes 
d’estalvi energètic ja actuals com són 
la caldera de biomassa o els LED. La 
primera, instal·lada el 2011, permet escalfar 
l’aigua de la piscina, SPA i vestuaris amb 
biomassa, i la segona, instal·lada durant el 
2020 ofereix una millor eficiència lumínica. 
Els LED estan presents en un 100% de 
l’enllumenat exterior del club i un 90% en 
l’interior.I

L’ Atlètic rep el segell 
Biosphere

La certificació Biosphere reconeix els esforços i el 
compliment de les accions alienades amb els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

BREU

prèvia, per després començar amb els 
treballs d’instal·lació. En total seran 337 
panells solars amb una potència total 
instal·lada de 153 kWh ocupant una 
superfície de 750 m² entre els dos edificis.

Les plaques permetran estalviar més 
d’un 30% d’electricitat que actualment 
prové de la xarxa elèctrica tradicional. 
Això suposarà un pas molt important cap 
a la sostenibilitat ecològica i econòmica del 
club.
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Cinc anys després, la Lliga torna cap 
a Can Salas per sumar un doblet 
històric. A semifinals, el primer equip 

va guanyar a l’Egara i en la final contra el 
Polo, es va decidir als shoot–outs, on Pol 
Cabré-Verdiell va marcar el gol definitiu. 
D’aquesta manera, l’Atlètic va guanyar la 
vint-i-dosena lliga i completa el seu tretzè 
doblet.

HOCKEY

CAMPIONS DE LLIGA!
En una final d’infart, l’equip aixeca el vint-i-dosè títol i amplia el seu domini de lligues

REDACCIÓ

L’Atlètic va poder celebrar el títol amb més d’un centenar d’aficionats groc i negres. 
Foto: Arnau Martínez.

Un èxit així havia de tenir una 
celebració a l’alçada. Una setmana 
després de guanyar la Lliga, el 

primer equip va sortir a l’Ajuntament de 
Terrassa oferint el doblet a la ciutat. 

Els jugadors van ser els encarregats de 
desplegar la bandera de l’Atlètic, davant 
de tota l’afició que va fer acte de presència 
al Raval de Montserrat. Tot seguit, els 
Minyons de Terrassa van aixecar un pilar 
de quatre. Després hi va haver temps 
pels parlaments i el capità, Marc Sallés, 
va regalar la samarreta de l’Atlètic a Jordi 
Ballart, alcalde de Terrassa.I

Atlètic i Egara es van tornar a veure les 
cares a la semifinal, tal com havia passat 
uns mesos abans a la Copa però amb una 
situació diferent pel que fa als ratllats. Amb 
una gran segona volta, havien aconseguit 
entrar a les posicions de Final Four amb 
bons resultats. 

El partit va ser vibrant. Es van avançar 
els del Pla del Bon Aire però ràpidament 
l’Atlètic ho va capgirar. Primer Marc Sallés 

Igual que a la Copa

Santi Ibáñez celebra el gol contra l’Egara. 
Autor: RFEH.

Jordi Ballart es va posar la samarreta de 
l’Atlètic al balcó de l’Ajuntament. 
Autor: Jordi Ballart - Premsa.

Un derbi a la semifinal

d’stroke i després Santi Ibáñez amb un 
remat ajustat van posar el 2 a 1 al marcador.

La segona part va arrencar amb el tercer 
gol, en aquesta ocasió, de Jordi Bonastre 
que va desviar una centrada lateral. 
Celebració amb el Còrner Groc però no 
s’havia acabat el partit. L’Egara va forçar 
el 3 a 2, però l’Atlètic va saber patir i va 
obtenir el bitllet per la final.

A l’altra semifinal, com ja havia passat a la 
Copa del Rei el novembre, el guanyador va 
ser el Polo que guanyava als shoot–outs 
al Club de Campo. De nou, Atlètic i Polo 
a la final.

L’inici no podia ser millor. Pau Cunill va 
marcar un golàs per l’escaire des del penal 
còrner al minut 2 de partit. Amb aquesta 
arrencada, l’Atlètic va dominar la primera 
part.

Ja a la segona part, de nou Pau Cunill va 
marcar de penal còrner, però el Polo encara 
no havia dit la seva. Als últims instants, Ton 
Borràs primer i Marc Miralles, amb un penal 
pràcticament amb el temps acabat van 
portar el partit als shoot–outs.

Van caldre 18 shoot–outs per trencar una 
tanda de penals igualadíssima. En el dissetè, 
Marc Calzada va impedir el gol del Polo i 
finalment, Pol Cabré-Verdiell va anotar el 
gol definitiu. Després, eufòria de jugadors, 
staff i el centenar de grocs que havia anat 
fins a Madrid per fer costat a l’equip.

Dos de dos
Marc Sallés, juntament amb Roc Oliva 
que es retiraria ara si de forma definitiva, 
van ser els encarregats d’aixecar la vint-
i-dosena lliga sota el cel de Madrid i 
completant un doblet històric.I  

I el raval va ser groc i negre
La celebració del doblet es va fer a l’Ajuntament de Terrassa amb l’afició groga

Pau Cunill va fer dos grans gols a la final contra el Polo. 
Autor: RFEH.

Marc Sallès i Roc Oliva aixecant el títol de lliga. 
Autor: RFEH.

La celebreació del pas a la final amb el Còrner Groc. 
Autor: RFEH.
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Baixar de Divisió d’Honor va ser un cop 
molt dur per l’equip ara fa un any. 
Començava un nou camí per tornar 

l’equip on es mereixia i l’Atlètic acaba 
la temporada amb l’objectiu complert. 
Tornar a la màxima categoria per la porta 
gran després d’haver guanyat tot el que 
ha jugat. 

La temporada va començar amb el 
Campionat de Catalunya de Hockey 
Herba, on l’equip va guanyar els 5 partits 
i va aixecar el primer dels títols. Poc 
després, arrencava el gran repte de la 
temporada, la Lliga, on l’Atlètic lluitaria 
per l’ascens amb Tenis, Jolaseta i Pozuelo. 
La primera volta va ser perfecte. Onze 

REDACCIÓ

L’Atlètic DHF després d’aconseguir l’ascens.
Autor: ATHC

Al març es va reprendre la Lliga i en poques 
setmanes, l’equip va aconseguir l’ascens 
de forma matemàtica. El primer objectiu 
estava complert però encara quedava el 
títol. A falta de 4 jornades, l’equip es va 
proclamar campió sense haver perdut 
cap partit i cedint només un empat contra 
les segones classificades. 

En total 5 de 5 títols en una temporada 
on es va aconseguir mantenir el bloc de 
l’any anterior per seguir creixent. L’equip 
ha demostrat de llarg el seu alt nivell i 
la temporada que ve, l’Atlètic tornarà a 
estar on es mereix.I 

Gràcies Cris, Jess i Jordi !

El final de temporada va ser també un moment 
de comiat per tres integrants de l’equip. 
Cristina Escudé, la capitana del primer equip, 

es retira del hockey després de 10 temporades. 
A la seva retirada s’hi afegien Jessica Buchanan 
i Jordi Flo, que després de 2 i 3 temporades al 
primer equip, l’any que ve ja no formaran part de 
l’Atlètic DHF. Moltes gràcies als tres i bona sort! I

HOCKEY

Retorn a la màxima 
categoria per la porta gran!
L’Atlètic DHF completa una temporada perfecte amb 5 de 5 títols possibles.

victòries d’onze possibles i l’equip que 
arribava en gran forma pel hockey sala. 

El Campionat de Catalunya de hockey 
sala era l’única competició en què 
l’Atlètic competia a nivell absolut i tot i 
ser de Divisió d’Honor B, l’equip va acabar 
aixecant el títol després de guanyar a 
l’Egara a la final. 

El retorn a l’herba va venir amb dos títols 
més, la Copa Federació i la Supercopa, 
dues competicions guanyades 
durant el febrer. 

L’Atlètic DHF durant el partit contra el Línia 22 en què es va aconseguir l’ascens. 
Autor: Otger Ballester.

Celebració de les jugadores després d’aconseguir l’ascens. 
Autor: Otger Ballester.

Celebració d’un gol. 
Autor: Otger Ballester.

Les jugadores van fer el passadís a la Cristina 
Escudé el dia de la seva retirada.
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HOCKEY

Amb el cap ben alt!
L’Atlètic va caure contra el campió a quarts de final amb un gran partit. 

De nou, el primer equip va estar 
entre els millors d’Europa. A causa 
del conflicte entre Rússia i Ucraïna, 

l’Atlètic va passar directament a quarts 
de final sense haver de jugar contra el 
Dinamo Ak Bars, al ser un equip rus que es 
va excloure de la competició. 

El primer rival a la màxima competició 
europea va ser el Bloemendaal, en 
una reedició de la final de la temporada 
passada. Amb un equip amb poca 
experiència europea, la primera part va ser 
pel combinat holandès. A la segona, un gol 
de Pol Cabré-Verdiell després d’una gran 
jugada de Marc Escudé va forçar el 2 a 1 
al marcador. L’equip va tenir opcions fins al 
final però, aprofitant un contraatac sense 
porter, el Bloemendaal va fer el tercer, 
ensorrant les esperances groc i negres. De 
tots els rivals amb qui el Bloemendaal es 
fa enfrontar, l’Atlètic va ser qui va deixar 
el marcador més ajustat. 

La competició no es va acabar aquí 
per l’Atlètic DHM. Quedava un partit 
intranscendent per l’any actual, que 
es jugaria contra l’SV Arminen austríac 

REDACCIÓ

Xero Gasol dona les darreres indicacions abans de l’últim quart contra el Blomendaal. 
Autor: EHL.

per tal de definir el rànquing final. La 
superioritat groga va ser clara de l’inici 
al final. L’Atlètic es va imposar per 2 a 7 
amb quatre gols de Pau Cunill, un del Pepe 
Cunill, un de Quim Malgosa i un de Pol 
Cabré-Verdiell. 

Amb el títol de lliga, l’any que ve l’Atlètic 
tornarà a Europa i com un dels caps de 
sèrie. S’estalviarà la fase 
final i anirà directe als 
quarts de final.I

Gràcies al fet que el primer equip 
jugava competició europea i 
després de superar l’eliminatòria 
nacional, l’Atlètic Infantil es va 
classificar per la EHL U14. Durant 
la Setmana Santa van competir 
ben aprop dels millors jugadors 
del món. 

L’equip va superar la fase 
de grups i es va plantar a la 
semifinal, on va derrotar al 
Surbiton anglès. A la final, no van 
poder contra el Club an der Alster 
alemany en caure per 2 a 1. Gran 
torneig i millor experiència per 
l’equip i els jugadors! I

MEDALLA 
DE PLATA 
PER L’ATLÈTIC 
INFANTIL!

Els nostres infantils van 
acabar en segona posició 
a la EHL U14!
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Condicionades pel descens de l’Atlètic, 
el Vallès femení va haver de baixar 
de Divisió d’Honor B a Primera 

catalana. Un cop dur després d’haver 
assegurat de llarg la seva presència a la 
categoria. Amb un any però, n’han tingut 
prou per tornar a la seva lliga. 

El Vallès Femení amb el títol català (superior)
 i amb el títol espanyol (inferior).

Campiones i segon ascens!
HOCKEY

REDACCIÓ

El Vallès femení, que va baixar de rebot, torna a ser equip de Divisió d’Honor

Amb una fase regular amb 18 victòries de 
18 possibles, el Vallès era el gran favorit 
pel playoff. Amb un global de 9 a 1 es 
van desfer del Matadepera i a la final es 
trobarien amb el Club Egara. El primer 
partit va acabar amb victòria ajustada 
per 1 a 0 per les jugadores entrenades 
per Núria Lavado. En el partit definitiu, el 
Vallès va guanyar per 2 a 0 i va aixecar el 
segon títol de la temporada. 

Campiones de 
Catalunya

Per aconseguir l’ascens, gràcies a la nova 
estructura que tindrà la Divisió d’Honor B la 
pròxima temporada amb 16 equips, el Vallès 
només havia de guanyar un partit de la 
fase semifinal. Lluny de conformar-se, van 
aconseguir el 3 de 3 derrotant a Las Rozas, 
el Xaloc i a l’Egara 35. 

L’ascens

La darrera cita pel Vallès va ser el 
Campionat d’Espanya, jugat a Cadis a 
finals de juny. Després de superar la fase 
semifinal i amb 3 punts a la butxaca de 
l’enfrontament contra el Xaloc, els darrers 
rivals eren el Hocquet i el Club Egara. 

A la fase de grups van guanyar el primer dia 
al Hocquet per 1 a 0 i van empatar a zero 
contra l’Egara. Això va permetre arribar a 
la final on es van imposar per 4 a 0 al San 
Fernando.

L’any que ve, amb aquest ascens l’Atlètic 
tornarà a tenir 4 equips a les lligues nacionals.I

Campiones d’Espanya

Celebració del títol català a l’Atlètic. 
Autor: Jordi Gestí.
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HOCKEY

Gran temporada a 
Primera i Segona! 
El Vallès de Primera revalida el títol de 
Campions de Catalunya!

Després de quedar en segona posició a la lliga regular, el Vallès 
arribava al playoff de Catalunya com a defensor del títol. A 
quarts de final va superar al Can Salas per 3 a 2 i 2 a 1. A les 
semifinals, l’eliminatòria es va decidir als shoot outs després 
que l’EHC forcés el marcador. Els jugadors de Quim Malgosa van 
aconseguir el bitllet per la final en guanyar la tanda per 3 a 2. 

I com l’any passat, el rival va ser el Matadepera 88. Aquest cop 
es va jugar l’anada al Camp Municipal i va quedar 0 a 0 tot i les 
moltes ocasions. La tornada, amb Josep Marquès pleníssim, va 
ser un partit vibrant. Es va avançar l’Atlètic, però el Matadepera 
va capgirar el marcador. A falta de dos minuts, Lluís Melé va fer el 
gol de l’empat. I de nou, el mateix guió, victòria als shoot outs i 
el títol que seguirà una temporada més a Can Salas.
 

El Vallès Esportiu de 2a B va aconseguir 
també l’ascens a 2a A.

Després d’una renovació 
important de l’equip a principis 
de temporada, el filial va fer una 

gran segona volta que els va permetre 
arribar fins a la cinquena posició. 
Amb l’objectiu de la temporada més 
que complert, que és forma jugadors 
pel primer equip mentre es competeix 
al màxim nivell. A més, al febrer van 
aconseguir la medalla de plata a la 
Supercopa de Catalunya i a la Copa 
Federació.I

La temporada passada van estar ben a prop, quedant a un pas 
de la final. Aquest any, després de vèncer a Junior i Atlètic 1952, 
l’equip es va classificar per la final de 2a A. També a doble partit, 
a l’anada es van imposar per 1 a 2 contra el Pedralbes 1991. 
A Can Salas, sota una intensa pluja, els barcelonins van forçar 
els shoot outs superant a l’Atlètic per la mínima. En el moment 
definitiu, una gran actuació de Pau Bascó va permetre aturar el 
darrer shoot out del Pedrables, donant la lliga a l’Atlètic.

 

L’Atlètic de Segona guanya el Campionat 
de Catalunya! 

En una molt bona temporada d’un dels equips més joves de la casa, 
la victòria al partit del 3r i 4t lloc contra el Matadepera va permetre 
l’ascens a Primera Divisió d’aquest equip. La temporada vinent, 
l’Atlètic tindrà 4 equips competint a Primera.I

L’Atlètic 1952 puja a Primera!

Seguir 
competint, 
seguir creixent 
El Vallès tanca la temporada 
en una bona 5a posició.
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Atlètic Juvenils Femení

Atlètic Juvenils Masculí

Durant aquests darrers mesos 
s’han disputat quatre Campionats 
d’Espanya amb molt bons resultats 

pels nostres equips. En totes les categories 
l’Atlètic ha estat present al podi, fet que 
reflecteix el gran treball de les escoles.

En categoria infantil, l’Atlètic Femení 
ha fet un gran doblet al guanyar els 
Campionats d’Espanya d’Herba i Sala. 
El febrer van revalidar el títol d’herba al 
superar per 6 a 2 a l’Egara a la final i mesos 
més tard, van superar al Junior a shoot outs 
per aixecar el segon títol estatal de l’any. 

L’Atlètic Infantil masculí es va quedar a les 
portes de la final del Campionat d’Espanya 
d’Herba i es va penjar finalment el bronze 
en vèncer al Tenis. Al Sala, va aconseguir la 
medalla de plata després de caure a la final 
contra l’Egara. 

Durant el Campionat d’Espanya de Hockey 
Sala, l’Atlètic va tenir tres equips en joc, 
amb el Vallès que va acabar desè però amb 
una molt bona experiència per jugadors i 
staff. 

Pel que fa als cadets i cadetes, també 
hi va haver medalles. En el Campionat 
d’Espanya d’Herba jugat al Junior, l’Atlètic 
masculí va superar al Jolaseta als shoot 
outs al partit del 3r lloc i es va endur la 
medalla de bronze. En categoria femenina, 
l’Atlètic Femení va ser subcampió en 
perdre la final contra el Junior. 

I en el darrer Campionat de la temporada 
en categories inferiors, els equips juvenils 
van aconseguir la medalla de bronze en 
categoria femenina i masculina.I

L’ Atlètic recull 8 medalles 
als Campionats d’Espanya 

Atlètic Infantil Femení Herba

Atlètic Infantil Masculí Sala
Atlètic Infantil Femení Sala

Atlètic B Infantil Femení 
Vallès Benjamí Masculí

Atlètic Infantil Maculí C Herba

Atletic Heura Negre_Hockey Plus

Atlètic 1952 Groc Masculí

Vallès Aleví Femení

Atlètic Infantil Femení

Atlètic B Cadet Masculí

HOCKEY

REDACCIÓ

CAMPIONS DE CATALUNYA!

Atlètic B Cadet Femení

Atlètic Infantil Femení Sala

HOCKEY

A TOTS I A TOTES!

Atlètic Aleví Masculí Sala

Atlètic Aleví Femení Sala

Atlètic Cadet MasculíAtlètic Cadet Femení

Vallès Esportiu Juvenil Femení
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Atlètic Cadet Masculí
Autor: ATHC

Triples campions de Catalunya 
i ascens a Or!
Els equips masculins han fet una gran temporada i 
han pujat els tres de categoria

TENNIS

E l 2022 va començar amb el primer 
títol en categoria masculina. Al febrer, 
l’Atlètic Cadet va guanyar la final 

per 4 a 1 contra el CN Lleida. D’aquesta 
manera, s’aconseguia l’ascens d’”Argent” 
a “Or”.

Mesos més tard, serien els alevins, que 
s’enfrontaven al CT de la Salut a la final del 
Campionat de Catalunya – Trofeu “Manuel 
Orantes”. L’equip groc i negre es va endur 
el partit per 5 a 2 i obtenia així el segons 
ascens a categoria “Or” de la temporada.

I a finals de maig, els Infantils, en el 
Campionat de Catalunya – Trofeu “Joan 
Antoni Samaranch” es van imposar 
clarament contra el Cercle Sabadellés per 
0 a 5 i es van emportar de nou el títol i 
l’ascens.I

REDACCIÓ

Doblet a la 
Lliga Catalana!
L’Atlètic Aleví femení va aconseguir 
la Lliga Catalana en guanyar per 3 a 
0 al CD Terrassa mentre que l’Atlètic 
Infantil Masculí va guanyar al CT Cabrils 
per 3 a 1 i van aconseguir el títol.I

Atlètic Aleví Masculí
Autor: ATHC

Atlètic Infantil Masculí
Autor: ATHC
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TENNIS

L’ Atlètic B, 
Campió i Ascens 
a la Red Penya!

El segon equip de la casa va aconseguir el 
Campionat en categoria “Bronze” i l’ascens 
a “Argent” el mes de març després de 
fer una gran lliga regular. Dels 18 partits 
disputats va aconseguir 16 victòries i 2 
empats. Molt bona feina! I

Xavi Fernández, director de l’Escola recull 
el guardó durant la gala.

Reconeixement 
d’Excel·lència i Menció 
Especial a la Integració

A questa primera meitat de l’any, la 
secció ha rebut dos premis pel que 
fa a la seva tasca. El mes de febrer, 

en la Gala de l’Esport Terrassenc es va 
fer una Menció Especial a la Integració 
per part de l’Escola de Tennis Adaptat del 
Vallès per promoure amb molt d’èxit el 
tennis en cadira de rodes. Durant la gala 
del Tennis Català, el mes de juny, l’Atlètic 
va rebre el Reconeixement d’Excel·lència 
per la seva tasca a l’Escola.I

TENNIS

L’Escola de Tennis Adaptat va tenir una 
molt bona valoració per part del jurat.

El Reconeixement, ja a Can Salas.
Autor: ATHC

Una Yellow Cup de rècord!

A quest any, la Yellow Cup – Campionat d’Espanya Cadet per Equips que es disputa 
a l’Atlètic tindrà més participants que mai. Més de 400 tenistes repartits en 62 
equips, 32 de masculins i 30 de femenins, competiran pel títol a les pistes de Can 

Salas. Del 27 de juny al 3 de juliol, el millor tenis cadet es jugarà a l’Atlètic!I

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Sortida al Godó per part de la Secció de Tennis

E n una de les activitats transversals de 
l’Escola de Tennis es va fer la sortida 
al Godó durant el mes d’abril. Més 

de quaranta membres de la secció van 
assistir al torneig, on els més petits van 
poder veure de ben a prop grans tenistes.I

Fotos de la sortida al RCT Barcelona. 
Autor: ATHC

REDACCIÓ

CAMPIONA DE 
CATALUNYA!

Durant la Setmana Santa, la jugadora 
de la nostra escola de tenis, Victoria 
Meza, va guanyar el Campionat 
de Catalunya benjamí femení en 
modalitat individual! 

Completada la 3a 
edició de la Lliga 
Fair Play!

El passat 22 de juny es van jugar les finals 
d’aquesta competició a Can Salas, que 
suma més de 80 tenistes. En el quadre de 
campions, el CE Mas Ram va ser tercer, el 
Club Egara, segon, i el CT Vilanova va ser 
el primer i qui va aixecar el trofeu Miquel 
Murcia. L’Atlètic va ser el subcampió del 
quadre de consolació.I

REDACCIÓ

REDACCIÓ

D’esquerra a dreta: equip femení, equip 
masculí de l’Atlètic i reunió de capitans. 
Autor: Otger Ballester. 
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Mantenim 
categories al 
Campionat 
de Catalunya! 
de Pàdel
L’Atlètic va ser la seu del Campionat 
de 3a categoria

PÀDEL

D esprés que la temporada passada s’aconseguissin diversos 
ascensos, aquest any el repte era mantenir la categoria 
a tots els nivells. El bon ritme dels equips de la casa va 

permetre que tots aconseguissin l’objectiu durant el passat mes 
de febrer. La pròxima temporada seguirem presents a 2a, 3a, 
5a i 6a. 

A més, durant la setmana dels Campionats de Catalunya, l’Atlètic 
va acollir el de 3a categoria. Va ser un cap de setmana amb molt 
bon pàdel i molt bon ambient on el RCT Barcelona i l’Andrés 
Gimeno van poder aixecar el títol en categoria masculina i 
femenina respectivament.I 

REDACCIÓ

En poques setmanes tindrem el major esdeveniment 
de la secció de pàdel de l’any. El Super Gran Slam 
de Menors tornarà a disputar-se a Can Salas en una 
autèntica festa del pàdel. 
Durant dos caps de setmana, les millors pales joves de 
Catalunya competiran per alçar-se amb el títol.I

BREU

Super Gran Slam 
de Menors

Atlètic A Masculí, de 3a categoria.
Autor: ATHC

Atlètic A Masculí, de 3a categoria.
Autor: ATHC

Atlètic A Femení, de 2a categoria. 
Autor: ATHC

Atlètic masculí de 6a categoria.
Autor: ATHC
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Ascens a 2a categoria de veterans 
sénior al Campionat d’Espanya 

PÀDEL

E l mes de maig, sota una calor asfixiant, 
l’equip de l’Atlètic va aconseguir 
pujar a 2a categoria en el Campionat 

d’Espanya en categoria veterans sénior, 
equivalent a +50. El pas a la categoria 
superior es va obtenir a Màlaga. 

L’equip de l’Atlètic va aconseguir superar 
4 rondes molt dures que van permetre 
el salt a 2a i estar entre els 16 clubs 
d’Espanya.I

REDACCIÓ

L’equip groc i negre a Màlaga. 
Autor: ATHC

Primer any en 
joc i a la Final!

L ’equip sub16 de l’Atlètic ha completat un molt bon primer any 
en el seu debut a la Lliga Catalana de primera categoria. 
El passat juny van aconseguir arribar a la final de la Lliga 

Catalana i ha aconseguit la medalla de plata.I 

REDACCIÓ

L’equip es va penjar la medalla de plata. 
Autor: ATHC

Trobada d’estiu

C om és tradicional, al mes de juny, abans de l’estiu, es va fer 
la trobada de tota la secció. Més de cinquanta padelers i 
padeleres van participar de la jornada que va arrencar amb 

una xerrada de Sustain Balls sobre el reciclatge de pilotes. 

Després es van jugar partides de pàdel, amb rivals nous, que 
afavoreixen el bon ambient social de la secció i finalment es va fer 
el sopar al 9 Can Salas.I

REDACCIÓ

Foto de família abans dels partits. 
Autor: ATHC
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Un cop més, el grup de Zumba es va 
disfressar per Carnaval, en aquesta 
ocasió d’animadores!I

FITNESS

Gran èxit del primer repte fitness!

REDACCIÓ. 

Durant els mesos de febrer i març 
es va iniciar una nova activitat 
transversal per la secció. Consistia 

en realitzar deu sessions a escollir, ja fossin 
una activitat dirigida, una sessió de natació 
o una sessió de gimnàs. 

Aquestes sessions s’havien de fer repartides 
en les 4 setmanes i calia segellar la targeta 
amb els tècnics de fitness. 

Més de cinquanta participants i molt bon ambient a la secció!

Per tots els participants hi va haver una 
samarreta i entre els que el van completar 
van entrar al sorteig d’un lot de productes 
Munich, un pack d’entrenaments personals 
i un lot de productes Atlètic.

Estigues atent pel pròxim repte! I

Les zumberes 
no fallen per 
carnaval!

BREU
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POLIESPORTIU

El Campus fa 30 anys!
Any rere any, segueix sent la referència durant les vacances!

Durant la Setmana Santa els nens i 
nenes que van gaudir del Campus a 
l’Atlètic van practicar els esports del 

club, van fer excursions pel bosc, recerca 
de conillets de Pasqua i s’ho van passar 
tots molt bé!

30è aniversari del Campus d’Estiu!

Després que l’any 1992 comencés a 
l’Atlètic aquesta iniciativa perquè els infants 
del club poguessin seguir practicant esport 
durant les vacances escolars, aquest any 
el Campus fa trenta anys. Una gran fita 
que celebrarem durant aquest estiu on 
esperem que tothom gaudeixi d’aquesta 
edició tan especial. Més de 500 nens i 
nenes passaran pel nostre parc esportiu 
per passar un gran estiu.I 

REDACCIÓ. 

Durant la Setmana Santa els més petits van poder descobrir el hockey. 
Autor: ATHC

Primera sortida del 
grup d’aigües obertes!

La Pasqua també va ser molt protagonista amb diversos tallers molt divertits.
Autor: ATHC

Amb l’arrencada de la temporada de 
curses i sortides d’aigües obertes, el 
grup de l’Atlètic va fer la seva primera 
participació. El mes de maig, en la 
travessa solidària “Swim for ELA”, 
l’equip de l’Atlètic va recórrer els 24 
quilòmetres que uneixen Calafat i 
Cambrils. Les donacions recollides 
per cada equip es van destinar a 
l’investigació de l’ELA.I 

BREU
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POLIESPORTIU

Gran èxit del 44è Ral·li de Motos Històriques 
La prova va comptar amb una seixantena de corredors. 

REDACCIÓ. 

El MATHC participa 
a la Fira Modernista.

L’Escuderia de l’Atlètic va ser 
l’organitzador de la concentració 
de vehicles i la desfilada de la Fira 
Modernista de Terrassa, el passat mes 
de maig. Va arrencar a la Rambla de 
Terrassa, amb molta expectació per 
part de tots els assistents de la fira, i 
va acabar a Ullastrell.I 

BREU

UUn cop més l’emblemàtic ral·li va 
circular les carreteres del Vallès, 
amb més de 75 quilometres de 

recorregut, i van passar també per Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. Els guanyadors 
van ser Elvira Porqueres en categoria Pre-
Guerra, amb una BSA 250 de l’any 1928, 
i Carlos Reboll en categoria Post-Guerra, 
amb una Norton Comando del 1975. La 
prova va sortir de l’Atlètic i va acabar 
a Matadepera, on es van entregar els 
guardons als guanyadors.I 

Recull d’imatges de la 44a edició del Ral·li, amb fotos de la sortida, 
el recorregut i l’entrega de premis.
Autor: ATHC
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Amb l’arribada de la calor hem de 
fixar-se sobretot en la hidratació. 
Si volem continuar tenint una bona 

rutina d’exercici físic hem de tenir en 
compte diversos aspectes.

Des d’Atlètic Salut volem ajudar-vos amb les 
següents estratègies per evitar problemes 
de salut (deshidratació, risc de lesions, 
cops de calor...) i així poder continuar 
gaudint de la pràctica esportiva que ens 
mantindrà en forma i permetrà conservar el 
rendiment que hem aconseguit durant els 
últims mesos de l’any. Així com aprendre a 
entendre que els excessos de menjar i beure 
de les vacances no s’han de compensar 
amb males pràctiques d’exercici físic.

Com fer esport de forma saludable a l’estiu. 
NÚRIA FERNANDEZ. 

SALUT SALUT

    HIDRATA’T CORRECTAMENT. 
ABANS, DURANT I DESPRÉS DE 
L’EXERCICI.
Si no has begut prou aigua en les hores 
prèvies a l’entrenament, no arribes amb 
un bon estat d’hidratació i és un risc per 
la salut. Així que si la nit abans de sortir a 
córrer has pres begudes alcohòliques cal fer 
un bon protocol de rehidratació com abans 
millor. Beure molta aigua durant la nit, i fins 
i tot alguna beguda hipotònica com: aigua 
amb sals minerals, aigua de coco o fins i 
tot alguna solució de nutrició esportiva les 
hores prèvies a l’entrenament. 

Durant la pràctica d’exercici físic cal 
beure aigua sense tenir set, i sobretot amb 
calor, humitat i a l’aire lliure. Cada 15-20 
min d’activitat cal prendre petits glops de 
líquid, fred (pots portar l’ampolla congelada 
i que es vagi desfent, un termo, una bossa 
isotèrmica...) i, no estar molta estona sense 

    ELS ALIMENTS TAMBÉ 
HIDRATEN I REHIDRATEN.

Les fruites, verdures i hortalisses pròpies 
de l’estiu, tenen molta aigua, a més dels 
minerals essencials per mantenir un bon 
equilibri hídric al nostre cos. Així que la 
síndria, el meló, el tomàquet seran bons 
aliats. 

Preparar gaspatxo, sopa de tomàquet, 
sopa de meló, un batut de síndria, serà un 
dels millors àpats lleugers per poca estona 
abans o just després de fer esport. 

Demana hora a Recepció!
ENS AGRADA QUE T’AGRADIS! 

DEPI: Nou servei d’estètica i perruqueria!

   RENOVACIÓ DE L’ESPAI I 
INCOPORACIÓ DEL SERVEI DE 
PERRUQUERIA
Durant la primavera Depi es va incoporar 
a l’Atlètic per tal de millorar els serveis del 
club, amb perruqueria i estètica. La seva 
missió es oferir una experiència totalment 
personalitzada perquè cadascú se senti bé 
físicament i emocionalment. 

Quins serveis de perruqueria tens a la 
teva disposició?
Tall, rentat, pentinar, trenes, tint.

Quins serveis d’estètica tens a la teva 
disposició?
Depilació, peeling ultrasònic, maquillatge, 
tractaments personalitzats, estilisme de 
pestanyes, manicura, pedicura.I

beure i després d’un glop prendre tota 
l’ampolla. La beguda ideal serà l’aigua però, 
en esportistes que busquen més rendiment 
i en pràctiques de més de 1h30 (ciclisme, 
cursa de muntanya, senderisme...) és 
aconsellable afegir a l’aigua sals minerals 
(electròlits) per millorar la retenció del 
líquid en el nostre organisme i assegurar el 
bon estat d’hidratació. 

Després de l’activitat, cal recuperar el 
líquid perdut per la sudoració, així que és 
imprescindible seguir bevent aigua o la 
preparació d’aigua amb sals en les hores 
posteriors. És una molt mala idea prendre 
una beguda alcohòlica com una cervesa 
després de fer esport i fins i tot és millor 
evitar les begudes amb gas i cafeïna (que 
també deshidrata).

Si et costa beure aigua et proposem 
prendre llimonada casolana o aigua 
infusionada amb fruites i menta.

PER RECUPERAR-TE D’UN 
ENTRENAMENT INTENS 
RECOMANEM: 

Batut de síndria, quefir o iogurt, 
nabius, suc de llima i fulla de men-
ta. Recuperador tant per la massa 
muscular com per recuperar els ni-
vells de líquids perduts per la suor. 
A més és un potent antioxidant. 
I molt refrescant!

    ESMORZAR ABANS O DESPRÉS 
DE L’EXERCICI? 

Si tens tendència a marejar-te o ets de 
tenir la pressió més baixa per la calor, 
intenta no fer esport en dejú sinó que 
prendre una peça de fruita o un batut de 
fruites abans de fer esport t’ajudarà i no 
serà massa copiós per poder entrenar bé.  
Alguns exemples:

• Meló, beguda vegetal i mig plàtan 
   tot triturat
• Pinya, aigua de coco i mig plàtan 
  tot triturat

Si vols fer-lo en dejú, el que sí que has de fer és, com a mínim beure un o dos gots d’aigua 
una estona abans de començar l’exercici. I intenta fer-ho aviat, per evitar hores de més calor. 
Si has fet esport en dejú, alguns exemples d’esmorzar post entrenament poden ser:

• Iogurt natural o quefir sense sucre amb fruita, flocs de civada, llavors i algun fruit sec
• Ous remenats amb algun vegetal de guarnició com espinacs, xampinyons o tomàquet    
i alvocat juntament amb un bol de fruita tallada o un batut de fruita natural.I

PREUS ESPECIALS 
PER A SOCIS!
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Pacal Vieilledent

ENTREVISTA

E CEO d’Anquor corporate Finance

“Compartim els mateix valors 
amb l’Atlètic: respecte, 
treball en equip i compromís 
a llarg termini” 

A finals del 2019 es va crear 
ANQUOR CORPORATE FINANCE, 
una empresa de fusions i 
adquisicions de Barcelona. En 
aquell mateix moment es va 
apostar per esponsoritzar la 
samarreta de l’equip de Divisió 
d’Honor Masculina de l’Atlètic 
Terrassa Hockey Club. Fa tres 
anys i mig que es va engegar 
el nou projecte amb un equip 
de 20 professionals, liderat per 
Pascal Vieilledent, fundador 
d’EUROHOLD (1989-2019), amb 
l’objectiu de prestar serveis de 
Corporate Finance en l’àmbit 
nacional i internacional a 
empresaris, grups empresarials 
espanyols i multinacionals, així 
com inversors i family offices 
o gestors de capital d’inversió 
amb un compromís total i a llarg 
termini amb els seus clients. 
“Compartim amb l’Atlètic Terrassa 
els mateixos valors que regeixen 
a la nostra empresa: Treball 
en equip, Compromís a llarg 
termini i Respecte”, afirma Pascal 
Vieilledent, CEO de l’empresa. Voliem un esport 

que s’ajustés als 
nostres valors
 

Pascal, tu ets d’origen francès. Havies 
vist mai un partit d’Hoquei a França, el 
teu país?
No, la veritat és que mai.

Quins aspectes positius destacaries de 
l’hoquei i de l’equip de DHM?
De l’hoquei jo destacaria que és un esport 
amb un esforç físic important i de precisió, 
i on les normes del joc em semblen molt 
clares. I pel que fa a l’equip de DHM, els 
jugadors són com jo somiaria ser, un 
jugador semi professional, gent que és 
bona en l’esport, però que ha seguit la seva 
carrera paral·lelament. Al final, la majoria 
d’ells no viuen de l’esport, sinó per l’esport. 
Per mi és la gran diferència amb el futbol.

Per què us vau platejar esponsoritzar un 
equip d’hoquei herba i no, per exemple, 
un equip de futbol que segurament té 
més visibilitat en l’àmbit mediàtic? 
La nostra idea era diferenciar-nos. Volíem 
esponsoritzar un esport que s’ajustés als 
nostres valors, esforç, esperit d’equip i fair-
play. L’hoquei els té, en canvi, el futbol no.

Què t’ha aportat un club com l’Atlètic i 
el seu equip de DHM a la teva empresa?
Bàsicament, hem pogut traslladar els 
valors del treball en equip com els que 
tenim a Anquor. A més, no esperem un 
retorn econòmic directe, està clar que sí 
que esperem que l’esponsorització ens 
doni visibilitat per ajudar a donar a conèixer 
la nostra marca i que Anquor estigui 
associada a aquest esport que entenem es 
estimat per una classe emprenedora com el 
que som nosaltres.

Estàs satisfet amb els resultats de 
l’esponsorització d’aquests tres anys?
Sí, estic satisfet. Ens ha permès tenir una 
certa visibilitat. Casualment, vaig estar al 
mes de maig a Londres, a la reunió anual 
que fem amb els nostres socis de la xarxa 
Global M&A d’empreses com la nostra, i 
el CEO de l’empresa holandesa em va dir 
que al seu país es van fixar en Anquor pels 
partits que va jugar a l’EHL. Aquest és un 
exemple però hem tingut molts comentaris 
d’altres persones.

Ens pots explicar amb paraules simples a 
què es dedica Anquor?

Anquor es dedica a ajudar als empresaris i 
a les empreses a fer realitat operacions de 
capital. Un primer grup son les persones 
amb problemes de successió a les seves 
empreses més o menys clars, i que 
decideixen donar una nova viabilitat a la 
seva companyia venent-la a un altre grup 
d’aquí, a un grup estranger o a un fons 
d’inversió.. Un segon tipus de client és a 
l’inrevés, empreses d’aquí o estrangeres 
que ens contracten perquè els ajudem a 
identificar i a negociar amb companyies 
per a adquirir-les amb la intenció de crear 
grups més importants. Per tant, en general, 
treballem per la concentració i l’enfortiment 
de la companyia i a la vegada ajudem a 
empreses que sense els nostres serveis es 
trobarien qüestionant-se la supervivència o 
continuïtat.

Quan feu operacions? De quin tipus són?

Fem operacions quan hi ha una decisió 
clara per prendre-la. No fem mai operacions 
amb empresaris que no tenen clar el que 
volen fer. Ajudem a la gent a decidir, els 
hi aportem informació, els hi expliquem la 
nostra experiència, però la gent ha d’estar 
decidida a fer el pas, vendre l’empresa, 
buscar un soci o perquè volen créixer i 
comprar. 

Quines són les últimes operacions que 
heu fet?

L’any passat vàrem vendre a una empresa 
líder a una zona d’Espanya del sector del 
lloguer de maquinària, a un grup que està 
consolidant el mercat a Europa. Va ser una 
operació equilibrada on el comprador va 
acabar molt satisfet i ara aquest vol que 
l’ajudem a fer més operacions.

Per les mateixes dates també vam fer un 
negoci en el sector del transport. Vam 
vendre Coral, una empresa catalana 
molt especialitzada en una tipologia de 
mercaderies. El comprador va ser un grup 
familiar belga que factura 600 milions 
d’euros i que necessitava un major 
coneixement i tecnologia del sector del 
transport especialitat a Espanya. De les 
últimes operacions d’aquest any puc 
explicar una del sector turístic, en aquest 
cas un empresari francès se’l va ajudar a 
comprar un edifici d’apartaments turístics 
a Castelldefels. Aquest empresari està 
encantat perquè el negoci li està funcionant 
molt bé i molt satisfet. 

I un altre exemple d’operació ha estat 
l’entrada d’un accionista a llarg termini a  
Agromillora, una companyia líder mundial 
de vivers, amb l’objectiu   de tenir un pla de 
desenvolupament a llarg termini, substituint 
a un private equity que tenia presencia a la 
companyia des de feia cinc anys.

En aquests 33 anys d’experiència al 
sector del M&A hauràs vist un canvi 
en la tipologia d’empreses i les seves 
estratègies. Com veus les empreses del 
nostre entorn, del Vallès?

Existeixen dues tipologies d’empreses al 
Vallès. Per una banda, hi ha empreses 
que venen d’un passat, com les del sector 
tèxtil, que van tenir les seves dificultats per 
remuntar de la crisi o van desgraciadament 
tancar i nosaltres ja vàrem arribar tard i no 
els vàrem poder ajudar. Per altra banda, hi 
ha empreses dels sectors d’alimentació, 
química, serveis varis que han sabut 
expandir-se, primer a Catalunya i després 

fora de Catalunya, i que són companyies 
que tenen un atractiu 360° per algú 
que vulgui entrar a Espanya i Catalunya. 
Aquestes empreses del Vallès ho han fet 
tan bé com per decidir accelerar i créixer 
fora del seu entorn habitual. Per tant, 
trobem al Vallès empreses molt sòlides 
financerament que és el que ens agrada 
a nosaltres, ja que volem treballar amb 
empreses que funcionin bé i tinguin bona 
salut financera pels seus socis, treballadors 
i pels seus clients. Ens agraden els projectes 
de desenvolupament de companyies, no 
del tancament de companyies.

Quantes operacions has fet en tota la 
teva vida professional? I quantes fareu 
aquest 2022 des d’Anquor?

Al llarg dels 33 anys com a companyia hem 
fet de 400 operacions i aquest any 2022 
farem entre 8 i 10 operacions.

Com veus el futur del sector de les 
empreses assessores en operacions de 
compres i vendes d’empreses?

En el sector del M&A ha de passar el que 
ha succeït a molts altres sectors, més 
professionalització i més especialització. 
El problema és que les barreres d’entrada 
són molt limitades i, per tant, el lògic 
és que el sector es quedin els millors 
professionals amb valors, amb tècnica, 
amb experiència i amb l’objectiu de fer 
operacions adaptades a les necessitats 
dels clients. Hi ha empreses que són purs 
intermediaris, amb qui no ens identifiquem, 
ja que pensem que el que ha de valorar la 
gent és un servei d’assessorament. Després 
estan les auditores, que hauran de canviar 
el seu perfil de serveis i no haurien de poder 
fer-ho tot per una empresa. O ets auditor, 
o ets consultor.

El mercat cada cop serà més exigent i 
nosaltres ens n’alegrem. També cal pensar 
en local i en global i aquest és el nostre 
ADN, això ho sabem fer. I per l’últim dir que 
nosaltres no tenim el dret de jutjar, tenim 
el deure d’entendre, per això ens agrada 
que els empresaris ens consultin sense 
compromís, nosaltres no posem el taxímetre 
quan algú ve a parlar amb nosaltres, la gent 
ha de meditar, madurar la decisió de vendre 
la seva companyia i la millor forma és parlar 
amb temps, tranquil·lament. En 33 anys 
mai hem enganyat a ningú i ningú ens ha 
reclamat res.I

Gran part dels 
jugadors de hockey 
no viuen de l’esport, 
sinó per l’esport

Al Vallès hi 
ha empreses 
financerament molt 
sòlides. Anquor fa 
realitat operacions 
de capital

Pere Colomer, Josep Maria Biosca, Pascal Vieilledent i Marc Sallés, en la renovació 
de l’acord a principis de temporada.
Autor: ATHC
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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 FER LES RESERVES 
DE LES PISTES 
CORRECTAMENT

O
OPINIÓ DEL SOCI

SOPA DE LLETRES

L’ACCÉS AL CLUB 
S’HA DE FER SEMPRE 
AMB LA TARGETA 
DE SOCI

LA RENOVACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS 
QUE FARÀ EL CLUB. 

1. DOBLET

2. ASCENS

3. PLAQUES

4. CAMPIONAT

5. AJUNTAMENT

6. ESTÈTICA

7. RALLY

8. CAMPUS

9. CAMP DOS

10. OR

Busca les 10 paraules més destacades d’aquest RUSC.




