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L’Associació Torneig de Hockey Solidari 

 

L’Associació Torneig Hockey Solidari, és una associació sense ànim de lucre formada 
per membres dels quatre clubs de hockey de Terrassa: del Club Egara, de l’Atlètic 
Terrassa Hockey Club, del Club Deportiu Terrassa Hockey i, a partir del 2012 s’ha 
completat l’Associació amb la incorporació de membres del Línia 22.  
 
L’Associació es va constituir el dia 28 de març de 2011 i va ser presentada al Ministeri 
d’Economia i Hisenda en data 27 d’abril de 2011. El seu NIF és: G65558579 
 
Aprofitant sobretot el potencial del hockey de la nostra ciutat, l’Associació treballa tot 
l’any per la consecució de tres objectius:  
 

- Obtenir recursos per ajudar les persones més desfavorides prioritzant els recursos 
i l’educació dels infants.  

 
- Aprofundir i estendre el valor de la solidaritat a tota la societat i especialment entre 

els més joves. 
 

- La unió dels esportistes de diferents clubs i associacions, o a nivell individual,  tan 
de Terrassa com de tota la comarca, per potenciar tan el valor de la solidaritat 
com el de l’esport.   

 
Cada any es seleccionen projectes concrets de col·laboració que es canalitzen a 
organitzacions dels quals coneixem els destinataris personals, que gestionen 
directament els recursos que es recullen per una completa eficiència en la consecució 
dels resultats.   
 
Aquesta memòria recull la presentació del 4t Torneig de Hockey Solidari,  un resum de 
les activitats realitzades, un breu recull gràfic del mateix i l’aplicació dels  resultats 
obtinguts en aquesta jornada solidaria i esportiva que es va celebrar el dia 9 de juny de 
2012 gràcies a la cessió de les instal·lacions per part del Club Deportiu Terrassa Hockey 
i gràcies a la solidaria participació d’una bona part del món esportiu terrassenc i de 
moltes empreses i institucions que ens van donar també el seu suport. 
 
Més de 1.000 participants en les diferents competicions i activitats lúdiques paral·leles 
van poder viure una jornada única sota el nostre lema: 
 

“Tots junts fent esport per una bona causa” 

 

 

 

 índex 



 

Cartell de presentació del 4t Torneig de Hockey Solidari 

 

 

 
 

 

 
9 de juny de 2012 al C.D. Terrassa Hockey 

 
informa’t al teu club o al web www.torneighockeysolidari.org 

 
 

  Tots junts fent esport per una bona causa..           
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Salutació al 4t Torneig Hockey Solidari per la Sra. Alcaldessa de Matadepera 
 
Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa Hockey estan a les portes d’acollir el 4t 
Torneig de Hockey Solidari. Serà  la primera vegada que Matadepera viu un torneig 
altruista com aquest. El fet d’unir quatre clubs per una causa comuna encara li dóna més 
valor i  més força.   
 
L’experiència ja  ha demostrat que plegats es pot arribar més lluny.  Aquesta vegada el 
que si que no aniran lluny, com a repercussió de la crisi que actualment sacseja 
nombroses persones, són els beneficis que reportarà la jornada. Bona iniciativa !. 
 
Desitjo que aquest ampli ventall d’activitats esportives que heu preparat per la gent es 
vegi compensat amb una important assistència de públic que, de ben segur, ho sabrà 
aprofitar per passar unes bones estones en un entorn privilegiat.  
 
Es pot dir que celebrar una quarta edició pot suposar consolidar la celebració anual del 
torneig  com a festa de la solidaritat. 
 
Voldria acabar aquest text  felicitant de tot cor a totes les persones que treballen, de 
manera generosa i des de fa mesos, en l’organització d’aquest important torneig.  
 
Espero que ens puguem veure el proper dia 9 de juny ! 
 
Mireia Solsona Garriga 
Alcaldessa de Matadepera 

 

 
 

 

 

 

 

 índex 

 



 

                                                                      6 

 
 
Salutació al 4t Torneig Hockey Solidari pel Sr. Alcalde de Terrassa 

 

És una gran satisfacció per a la nostra ciutat la celebració del Torneig Hockey Solidari 
que, en la seva quarta  edició, tindrà lloc el proper 9 de juny a les instal·lacions del C. D. 
Terrassa Hockey. 

 
El torneig és especialment significatiu enguany. En primer lloc  perquè tots els clubs 
d’hoquei terrassencs: Club Egara, Atlètic Terrassa, C.D.Terrassa i Línia 22H.C us heu 
unit dins l’Associació Torneig Hockey Solidari per promoure conjuntament aquest 
esdeveniment ja consolidat a la nostra ciutat. I també perquè els beneficis que 
s’aconsegueixin tindran com a destinació entitats de Terrassa: Càritas, Creu Roja, 
Centre de dia Can Palet/Ca n’Anglada i el Rebost. Aquesta gran iniciativa solidària té, 
per tant, com a principal objectiu ajudar les nombroses persones de la nostra ciutat que 
estan passant per dificultats com a conseqüència de la crisi. Per aquest motiu, vull fer 
una crida a tots els aficionats i aficionades a l’esport de l’hoquei i a tota la ciutadania en 
general a participar i col·laborar en les activitats programades a les instal·lacions de les 
Pedritxes. Estic segur que  l’esperit solidari demostrat en nombroses ocasions per la 
nostra ciutat hi serà present novament. 
 
En nom de la ciutat de Terrassa, felicito als organitzadors del torneig per l’esforç 
demostrat en aquesta iniciativa pionera dins del món de l’hoquei. Espero sincerament 
que la quarta  edició del Torneig de Hockey Solidari sigui un gran èxit. 
 
Pere Navarro 

Alcalde de Terrassa 
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Presentació del 4t Torneig Hockey Solidari per part de l’Associació 
 
El 4t Torneig de Hockey Solidari, agruparà en una altra jornada històrica a les 
instal·lacions del Club Deportiu Terrassa Hockey, els principals clubs de la nostra ciutat. 
Presentem com a principal novetat, la incorporació del Línia 22 a l'organització de 
l'esdeveniment, que, com sempre, també és obert a tothom,  a totes les institucions, 
associacions, esportistes i ciutadans solidaris del nostre país. 
 
L'Associació Torneig Hockey Solidari -THS-, vol presentar de forma oficial a totes les 
entitats empresarials, socials i municipals aquesta iniciativa solidària amb la intenció de 
sol·licitar qualsevol possible col·laboració que ens ajudi a recaptar fons. Aquest any, per 
l'evident situació que estem vivint, hem decidit destinar els recursos que es puguin 
recollir, a projectes que es canalitzaran a través d'entitats de l'àmbit local de Terrassa, 
que són els veritables protagonistes d'aquesta jornada. 
 
L'Associació THS, així com les diferents agrupacions solidaries de l'esdeveniment, han 
pretès des d'un primer moment dotar al torneig d'un caràcter totalment obert, i per aquest 
motiu, s'ha ampliat el ventall d'esports. No només hi haurà el torneig de hockey, sinó 
també un de pàdel, de tennis, una cursa i caminada popular per la muntanya, així com la 
marató de spinning. De la mateixa manera, també s'ha preparat una agenda d'activitats 
paral·leles a l'àmbit purament competitiu, amb la intenció de convertir-lo en una gran 
festa solidària on tothom hi tingui cabuda. 
 
La tercera edició del torneig va ser un èxit absolut, superant amb escreix les previsions 
més optimistes d'afluència de públic i de resposta positiva de la gent. Des de les 10 del 
matí fins les 8 de la tarda es calculen que varen passar unes 3.000 persones, per les 
instal·lacions del Club Egara. Es van disputar prop de 400 partits entre hockey, pàdel i 
tennis, i també es van organitzar altres activitats paral·leles com la marató de spinning, 
els espais informatius dels projectes solidaris, hípica, trobada de fotògrafs, taller de fang i 
contes per als més menuts, animació a càrrec dels diables de Terrassa i la tómbola 
solidaria. 
 
L'esdeveniment va comptar amb la presència de vàries personalitats municipals 
encapçalades pel mateix Alcalde de Terrassa Sr. Pere Navarro, l'Alcaldessa de 
Matadepera, Sra. Mireia Solsona, i el regidor d'esports de Terrassa, Sr. Alfredo Vega. 
També vam rebre el suport dels mitjans locals com Diari de Terrassa, Avui Terrassa i 
Canal Terrassa, així com Televisió de Catalunya (TV3). 
 
En tractar-se d'un torneig obert, pretenem buscar la col·laboració i la participació de tots 
els grups possibles, per així poder desenvolupar amb èxit l'objectiu de consolidar  la seva 
celebració anual, convertint-lo en un referent de la solidaritat a Catalunya. Per tant, 
l'Ajuntament de Terrassa i de Matadepera, i altres institucions locals, així com empreses 
d'àmbit privat o associacions humanitàries, estan convidades a participar en aquest espai 
solidari tan enriquidor com necessari per a la ciutat de Terrassa. 

 

 
 índex 



 

                                                                      8 

 

 
Presentació dels projectes solidaris: Aquest any, pels nostres veïns 

 
Aquest any,  l'Associació Torneig Hockey Solidari, per l'evident situació que estem vivint 
hem decidit destinar els recursos que es puguin recollir a projectes que es canalitzaran a 
traves d'entitats de l'àmbit local de Terrassa.  

 
 
PER A JOVES: 

 
Una bona part del resultat, es destinarà a projectes orientats a la formació i a 
l'acompanyament de nens i nenes (entre 6 i 16 anys) que viuen en situacions de 
precarietat econòmica, i a vegades, familiar i social.  
D'acord amb Creu Roja, Centre de dia Can Palet i Ca n'Anglada i Càritas, entitats 
locals amb experiència en aquestes labors, i que treballen de forma altruista, es 
concretaran dos tipus d'activitats: 
      - Creació de beques "THS" per ajudar aquests nens, nenes, nois i noies a poder 

assistir a casals d'estiu / colònies. 
- Aportar equipament informàtic als casals on es fa l'acolliment i reforç educatiu 

perquè els nens i joves que hi participen puguin iniciar-se o reforçar-se, en l’ús de 
les noves tecnologies. 

 
 
PER A LA POBLACIÓ EN GENERAL: 

 
L'altre part del resultat anirà destinada a l'aportació d'aliments que, avui dia,  i cada dia 
més,  tantes i tantes famílies no tenen capacitat per aconseguir-los de forma mínimament 
suficient. Aquest ajut serà canalitzat a través del Rebost, banc d'aliments de la ciutat, que 
aglutina el treball en xarxa de les següents entitats: Creu Roja –entitat coordinadora del 
Rebost-, Càritas, Fundació Busquets, Gent solidària i Acau (Associació 
Coordinadora d'Ajuda Unida). És a través d'elles que els aliments es fan arribar als 

milers de persones que els necessiten. 
Agraïm anticipadament tothom. A tots els que us hi solidaritzeu i a les organitzacions de 
Terrassa que hi treballen de forma altruista durant tot l'any. 
 
 

   

 

 
 
 

 índex 
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Com col·laborar-hi  

 

-  Participació esportiva 

La col·laboració més important a aquesta jornada és la inscripció a un dels torneigs o 
activitats esportives que es celebren. Aquesta inscripció es pot fer directament a través 
del web: www.torneighockeysolidari.org  
Les activitats que es celebren aquest any són: torneig de hockey, torneig de tennis, 
torneig de pàdel, la cursa o caminada per la serra de les Pedritxes i la dinàmica marató 
de spinning. 

 
-  Aportacions econòmiques directes 

Els projectes solidaris pels nostres veïns necessiten de tot el suport possible. Per això, 
també pots fer qualsevol donació directe. L’opció d’apuntar-te a l’”equip zero” és una 
bona alternativa, que permet rebre a canvi la samarreta del torneig i l’entrepà i begudes 
dels bars que hi haurà a disposició.  
      Núm. Compte Corrent:   2100  4526  38  2200065494    
 

 Participació en altres activitats: 

La jornada és per a tothom. Per això, hi haurà un taller de manualitats i un parc infantil 
per als més menuts, el tradicional conta contes. Per la tarda xocolatada per recuperar 
forces, ambientació musical durant tota la jornada i sempre obert el servei de bar i 
menjar per poder passar tota la jornada al les instal·lacions.  

Com cada edició, no hi faltarà la “Tómbola Solidària” on s’aniran repartint obsequis de tot 
tipus donats per diferents empreses. Per tant, pots col·laborar com empresa en la 
donació de regals o serveis i com a participant en la compra de butlletes de la tómbola. 

Moltes d’aquestes activitats són lliures i per altres s’haurà de fer una aportació amb 
“Sòlids”, la moneda del torneig.  
 
- Stand al Village 

Paral·lelament als partits també es crea un “village” on hi haurà petites carpes de 3x3m 
que hom pot llogar per a exposar o vendre el que s’hi desitgi. El preu d’una carpa al  
"village" és de 300 euros. 
 
-  Col·laboració en “Espècies” 

L’organització d’aquest torneig precisa de vàries necessitats de producte o serveis que 
potser es corresponen amb la pròpia activitat de la vostra empresa. Aquesta també 
esdevé una altra forma de col·laborar amb nosaltres, tant o més valuosa que les altres.  
 
-  Voluntariat 

Totes les persones que  treballen des de la comissió organitzadora, com a responsables 
de cada activitat demanen l’ajuda de tots els que vulguin aportar una part del seu temps 
per col·laborar-hi.   
 

 índex 
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Resultats del 4t Torneig Hockey Solidari 
 
Nombre total d’esportistes: més de 850 entre hockey, pàdel, tennis, cursa, caminada i 

spinning. Es calcula una assistència d’aproximadament unes 3.000 persones durant  la 

jornada. 

 

Resultat econòmic: 

 
Ingressos totals de 33.100€,  el 50% dels quals provenen de les activitats esportives,  el 
30% de totes les altres activitats paral·leles inclòs el servei de bar i alimentació, i la resta 
d'ingressos s'han aconseguit gracies a les aportacions dels patrocinadors i d’altres 
donacions. 
 
Les despeses, majoritàriament (60%) són per la compra dels aliments i material del 
servei de bar, i la resta es reparteix entre les assegurances pels esportistes, material  de 
les altres activitats i alguns regals de la tómbola, fent un total de despeses de 4.089€. 
 
L'excedent obtingut, 29.000€,  es reparteix entre la Creu Roja i el Rebost dels Aliments, 
Càritas, i el Centre de dia de Can Palet i Grup de Colònies de Ca n'Anglada. 

 
 
Activitats esportives del Torneig 
 

Torneig de HOCKEY: es va disputar al llarg del dia, començant a les 10h i finalitzant a les 
19 h. Va comptar amb la participació de 62 equips que van suposar un total de 570  
jugadors. El Torneig estava dividit en quatre categories: aleví, infantil, la cadet/sènior, 
veterans i la de veteranes. Els partits duraven 20 minuts i se’n van celebrar un total de 
144. 
 
Torneig de PÀDEL:  es va disputar al llarg del dia amb 60 jugadores -també alguns 
jugadors!- que es van dividir en dues categories femenines i una de masculina. Les 
recentment inaugurades dues noves pistes de pàdel del C.D. Terrassa, va permetre 
organitzar i  gaudir també del pàdel en aquesta jornada tan especial. 
 

Torneig de TENNIS: es va disputar al llarg del dia amb 28 jugadors i jugadores van 
disputar un interessant torneig on es va mostrar un clima excel·lent, fent barreges de 
participants per fer un torneig ben equilibrat i complet.  
 

CURSA i CAMINADA: 150 participants van fer un recorregut per la banda sud de la serra 
de les Pedritxes. A les 9:30h van sortir la cursa i 5 minuts més tard els caminadors dels 
12 Km que van superar un bon desnivell d’uns 700 metres.  
 

Marató de SPINNING: Com sempre una festa amb molta música i molta marxa per les 40 
bicicletes que durant 4 hores no van parar.  

 
 índex 
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Altres activitats: 
 
Vem començar impulsant el nostre objectiu “d’Aprofundir i estendre el valor de la 
solidaritat a tota la societat i especialment entre els més joves”, doncs el dia 24 de març 
vem fer implicar tots els nens i nenes dels clubs en l’activitat de fer una guardiola per tal 
que fossin ells mateixos els que prenguessin consciencia de dedicar els seus estalvis en 
ajudar el proïsme. Veieu aquest enllaç:  La guardiola pel THS 
 
EXPOSICIÓ DE LES INSTITUCIONS DESTINATÀRIES:  Cada institució destinatària dels 
recursos va estar present durant tota la jornada amb les carpes on es va poder informar 
als assistents de la seva labor social.  

A les 12h hi va haver una aturada general de les activitats  per fer els parlaments dels 
responsables d’aquestes institucions, i així tenir uns minuts per concentrar l’atenció i 
ajudar a donar tot el sentit a la jornada solidaria  

Els representants que van aportar les seves agraïdes explicacions van ser:  

- El director de l’Esplai Can Palet i Ca n’Anglada: Josep  Rodríguez  
- El president de Creu Roja Terrassa: Marià Gallego 
- La presidenta de Càritas Terrassa: Mercè Galí 

 

“CONTA CONTES”:  a les 12:30h gràcies a la Montse Freixa es va dur a terme l’activitat 
del “conta contes”  amb l’assistència de 20 nens 

TALLER DE MANUALITATS:  entre les 11.00h i les 13.00h i de 16.30h a 18.30h hi van 
assistir 22 nens. Aquest taller va ser possible gràcies a la Laia del Taller Blau de 
Terrassa 

INFLABLES:  durant tota la jornada a partir de les 11.00h tots els nens i nenes van tenir 
un espai lúdic amb inflables perquè no només fossin els pares qui fessin esport.  

“PINTA CARES”:  de 11.00h a 13.00h i de 16.30h a 18.30h els més menuts s’ho van 
passar d’allò més bé amb l’activitat de pintar les seves cares, que va realitzar l’Esplai de 
Can Palet.  

BARS:  dos bars plens de voluntaris no van parar de servir centenars d’entrepans i 
begudes que durant tot el dia van ajudar a mantenir les forces als esportistes i a tots els 
altres participants i visitants que solidàriament també van contribuir a pagar-los a canvi 
de “sòlids”, la moneda del torneig.   

XOCOLATADA:  a les 18h es van servir 2 olles de 50 litres, ambdues exhaurides, així 
com també les 20 racions que es van preparar per a persones celíaques.  

Una UNITAT MÒBIL de CREU ROJA coordinada per l’Anna Beltran de la mateixa entitat, 
va estar present a les instal·lacions del C.D. Terrassa Hockey  des de les 10h fins les 
19h, amb dos voluntaris que, alguna assistència van haver de realitzar. Una assegurança 
necessària davant l’assistència i competició de tantes persones.     

 índex 
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El 4t Torneig Hockey Solidari en Imatges    http://hockeysolidari.wix.com/ths#!resultats 
 
Per fer-se una bona idea del que va representar aquesta jornada, accedir directament 
per la pagina dels resultats clicant aquí,  o bé directament amb aquests enllaços: 
       

Hockey i ambient     Spinning     Cursa Caminada     Tennis i Pàdel    “Conta contes” 

 
També des de l’adreça que l’Associació Torneig de Hockey Solidari té al Facebook, es 
pot accedir a d’altres àlbums de fotos i documents:  Grup Facebook del THS 
 

Aquestes són algunes imatges de les diverses activitats i de l’ambient esportiu i solidari 
que es va poder viure:   
 

 

 
 
 
 
 

 índex 
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Resultats dels projectes destinataris dels recursos 
 
Del resultat econòmic de 29.000 € s’ha fet el següent repartiment: 
 
(1) Pels projectes per a joves, s’ha repartit un total de 24.750€ a parts iguals entre les 

institucions que duen a terme els projectes descrits: Creu Roja de Terrassa, Centre 
de dia de Can Palet i Ca n’Anglada i Càritas de Terrassa (8.250€ x cada institució). 
23.250€ durant el 2012 i 1.500€ en la distribució final pel maig del 2013. 
 

(2) Per a la població en general es van destinar més de 4.000€ per a l’abastiment del 

Rebost dels Aliments amb 6.456 litres de llet i 85 Kg de tonyina, aliment donat pel 
maig del 2013 en el repartiment final, per sol·licitud del Rebost. 

 
 
(1) Projectes per a joves 
 
(1.1) CÀRITAS (Arxiprestat de Terrassa): 
 

De les famílies ateses al llarg del 2012 per Càritas (aprox. 8.100 persones), el 38 % són 
menors a càrrec. És per aquest col·lectiu que oferim serveis de suport, com ara, el reforç 
educatiu a través del voluntariat i, de forma indirecta, fem-nos càrrec de la despesa, 
mitjançant ajuts econòmics per a casals, colònies, materials escolars, menjador escolar o 
d’altres activitats externes. 
És en aquests dos projectes, tal i com ens vam comprometre, que  hem destinat el 
donatiu fruit del 4t Torneig de Hockey Solidari. 
 
 D’una banda, hem incorporat quatre ordinadors als espais de reforç educatiu per 

tal que els infants puguin fer-ne ús.  Carrer Topete: 28   nens, Cogullada:  20 
nens, i que també aprofitem pel projecte “ Vivim aquí, som d’aquí " (projecte 
d’acolliment i formació destinat actualment a 14 joves).  
 
 

Detall de l’aula amb els ordinadors 

         
 

 
 índex 



 

                                                                      17 

 
 
(../ segueix aplicació resultats Càritas) 

 
 

 D’altra banda, amb el vostre suport hem pogut ajudar a 34 nens i nenes en el 

pagament de: colònies, casals, ludoteca, menjador escolar, materials, llibres, etc. 

 

Imatges de les colònies realitzades a Castellnou del Bages 

     
 

 
 

Relació de la inversió i despesa realitzada: 
Adquisició i connexió Internet de 4 ordinadors portàtils:   .... 2.245 €   
Ajuts a infants:....................................................................... 5.250 € 
Total 2012: ............................................................................ 7.495 € 
Ingrés addicional maig 2012: .................................................. 500 € 

 
Novament donar-vos les gràcies per col·laborar amb nosaltres i animar-vos a continuar 
en la vostra tasca solidària. 
Per a qualsevol aclariment, restem a la vostra disposició. 
 

Terrassa, 29  maig 2013    Càritas Arxiprestat Terrassa 
 

 índex 
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(1.2) CREU ROJA DE TERRASSA: 

 
 
Resum dades quantitatives i destí de recursos:  
 
Els destinataris són participants del Punt d’Atenció a Famílies (PAF), que és el programa 
que aglutina el treball transversal de tots els programes i tècnics de Creu Roja de 
Terrassa pel que fa a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. En el vostre cas, dins el 
Programa d’Infància en risc.  
 
El detall del destí de la vostra aportació és el següent: 
 

- Implementació aula informàtica (5 PC’s) projecte reforç i estudi assistit (31 infants) 
- Berenars de l’espai “warm up” del projecte de reforç (31 infants) 
- Beques emergència alimentació mitjançant quotes de menjador escolar i deute (3  
  famílies) 

- Beques Casals d’Estiu CR (5 infants) 

- Beques menjador Casals d’Estiu CR (3 infants) 
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        (../ segueix aplicació resultats Creu Roja)    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                    grup dilluns                                                           grup dimecres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     Casal d’estiu 
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Visita a la Creu Roja de membres de 
l’Organitzacio del Torneig de Hockey Solidari  
 
Loli Bordes, coordinadora de Creu Roja  de 
Terrassa -2a per la dreta- 
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(1.3) CASAL DE CA N’ANGLADA: 

 
El Casal Grup Colònies Ca n’Anglada, es dedica a l’acolliment i formació de nens i nenes 
i també de joves sobretot del nostre barri. Tots en situacions familiars molt precàries. 
Gràcies a l’aportació fruit del 4t Torneig de Hockey Solidari, s’ha pogut destinar els 
recursos a dues actuacions bàsiques: 

 Pagar part o la totalitat de les següents despeses, depenent de la capacitat 
familiar:  colònies d’estiu de 24 nens,  participació al casal i menjador. El cost de 
les colònies és de 280€ per cada nen/a, el del casal de 129€, i el del menjador és 
de 60 a 96€/mes depenent de la possible aportació de la família.  

 Adquisició de 5 ordinadors i una impressora, els quals amb l’ajuda dels nostres 
voluntaris, avui els nostres acollits poden ja iniciar-se en l’ús de les noves 
tecnologies- 
Us estem molt agraïts i esperem seguir comptant amb la vostra confiança 

Josep Rodríguez – Responsable Casal de Ca n’Anglada 
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(2) Per a la població en general 
 
Rebost dels Aliments: Creu Roja és l’entitat que coordina i dirigeix el Rebost dels 
Aliments. Càritas, Fundació Busquets, Gent Solidària i ACAU són les altres entitats 
col·laboradores d’aquesta realitat que treballa en xarxa per abastir d’aliments els mes 
necessitats. Aquestes són algunes Imatges realitzades durant l’acte de visita i agraïment 
pels 6.500 litres de llet subministrats, que permeten abastir tota la seva demanda durant 
un mes. El 29 de maig de 2013 es van lliurar 85 Kg de tonyina. Penúltima fotografia. 

A la 1a fotografia, d’esquerra a dreta: el responsable del rebost, Sr. Albert Soler, el president de Creu Roja 
de Terrassa, Sr. Marià Gallego, el Sr. Toni Arasanz., voluntari del Rebost, i l’Ivà Morcillo i Carme Mas, 
responsables de l’Associació Torneig de Hockey Solidari. 
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Patrocinadors i col·laboradors del 4t Torneig de Hockey Solidari 
 

 
 
 

Relació per ordre alfabètic de patrocinadors i col·laboradors (1) 
 

AJUNTAMENT DE MATADEPERA BOMBONS B DELIRIUM 

AJUNTAMENT DE TERRASSA BOTIQUINS SANS DIVERMAGIC 

ALBERT MORERA  BRUIXERIES  DRAPS-COM 

ALFREDO FERRER BUBEM EDI TORRES 

AMPLIFON BUFF EDICARDS 

ANGULAS AGUINAGA C.E.T. (Centre Excursionista Terrassa) EGARA IMATGE (PELU EGARA) 

ASICS CARME HERNÁNDEZ (Maquines Cosir) EGARVIA FACIL PK 

BANC SABADELL CASAS SABATERS EL CEL DE LES OQUES 

BARRUGUET CAVA ANGEL EL MASOVÉ (Olis) 

BASIC CHANTELLE ELIAS SELECCIÓ 

Bburago (TAVI TOYS) CIRSA ELITSPORTS 

BD VELLO CLICE ES VEDRA 

BENITOSPORTS COBEGA (coca-cola) ESN ESCOLA DE NEGOCIS 

BET ESCUDÉ CONGELATS LA SIRENA ETERN 

BIZARRE COS JOVE EXCLUSIVES EGARA 

BKD CREVIN FARMACIA BALLBÈ (Matadepera) 

BLAU DE BLAUS CUINA D'EN BRICHS FARMACIA BATALLE 
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Relació per ordre alfabètic de patrocinadors i col·laboradors (2) 

FARMACIA BRUGUERAS OPTIVALL 

FARMACIA ROSA LLUCH  PABLO PANIKER 

FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY PALOMA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY PASTISSER DE RUBÍ 

FLICK (MAZOON) PASTISERIA PAMIES 

FORMES - PERRUQUERIA PASTISSERIA SANT HONORÉ 

FLORISTERIA LA SELVA PASSIONATA 

FORN ARIBAU PENNY ELL 

FORN BON PA (FORN DEL PROGRES) PILAR ARAN 

FORN DE LA RASA PONT AURELL I AREMNGOL 

FORN ROSET PORT AVENTURA 

FORN TORRES PROCELI 

FORN TURULL PROGRÉS SABATERS 

FRINASA QUIMCACAO 

FUNDACIO SANFILIPPO RACC 

GARDEN ARGEMÍ REDI (centre fisioterapeuta) 

GENERAL OPTICA RESTAURANT CAN VINYERS 

GISCOSA RESTAURANT IMPERIAL 

GUSI RESTAURANT L'HORT D'ULLASTRELL 

HEWLETT PACKARD REVES 

I LOVE PADEL REX 

IBERICUS RITA MO 

IDEES ROLER 

INSTAL·LACIONS EGARA ROMMER 

JOY SANTI PASCUAL 

LA BOLSERA SARDSTED 

LA CAIXA+OBRA SOCIAL+COSMO CAIXA SEVEN SENSE 

LA FINESTRA SUL CIELO + KAMUT SKEYNDOR 

LA MODERNA  SOL MATADEPERA 

LA ROOM SOLER TRENCHS (Matadepera) 

LABORATORIS LETI SOLMANIA 

LLUÏSA CALAFELL SPORT CENTER 

LABORATORIS LUNDBECK  SPORT2000 

MAGMA (Matadepera) STOCKSINTIMS 

MARI-BOTIGUES TAVERNA GUILA 

MEDCOMTECH THE WAX (centre estètic) 

MIC SABATES TOKUT 

MIFER'S TONI BACH 

MINA AIGUES TERRASSA TOYOTA (ORIENT CARS) 

MITSUBISHI U-CASAS 

MONTSE FREIXA UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

MONYAT UNNIM 

NATÀLIA XAVI HERNANDEZ (Barça) 

NESTLÉ XAVI PRAT 

NÚRIA PENINA XOCOLATES VALOR 

NUTREXPA XTREM ESTILISTES 

OPTICA MATADEPERA  
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