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 1 – Introducció i Associació THS 

 

L’Associació Torneig Hockey Solidari, formada per membres dels clubs de hockey de Terrassa, 

treballa tot l’any per unir l’esport de Terrassa, aprofitant sobretot el potencial del hockey de la 

nostra ciutat, per poder obtenir recursos per ajudar les persones més desfavorides. Cada any es 

seleccionen projectes de col·laboració que es canalitzen a organitzacions dels quals coneixem els 

destinataris personals, els quals gestionen directament els recursos que es recullen per una 

completa eficiència en la consecució dels resultats.   

 

En aquest document presentem el 3r Torneig de Hockey Solidari realitzat el dia 11 de juny de 

2011: el projecte d’aquesta jornada solidaria i esportiva, un resum de les activitats realitzades, un 

breu recull gràfic del mateix i l’aplicació dels  resultats obtinguts, tot gràcies a la solidaria 

participació d’una bona part del món esportiu terrassenc.  

 

Els membres de l’Associació pertanyen al clubs històrics de hockey de Terrassa: el Club Egara,  

l’Atlètic Terrassa Hockey Club i el Club Deportiu Terrassa.  Treballant junts van fer viure una 

jornada històrica de la solidaritat terrassenca. Aquesta edició, es va celebrar a les instal·lacions del 

Pla del Bon Aire, i es van superar amb escreix les participacions de les dues edicions anteriors. 

Unes 3.000 persones hi van participar d’una forma directa o indirecta, mentre que la inscripció als 

diferents esports va superar el nombre de 1.200 participants en les diferents competicions: hockey, 

pàdel, tennis i spinning. 

“Tots junts fent esport per una bona causa” – aquest és el lema -, els participants de les diferents 

competicions (nens, adults..), els participants en les diverses activitats alternatives (tallers, 

proves...) i tots els assistents van viure una jornada única.  Una jornada on s’ajunten esportistes 

del diferents clubs en els mateixos equips. Una jornada no només de solidaritat sinó també de gran 

pedagogia  pels infants de la nostra ciutat.  
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2 - Document de presentació del 3r Torneig Hockey Solidari 
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   Salutació de l’alcalde de Terrassa 

 

El proper 11 de juny la nostra ciutat acollirà per tercera vegada el Torneig de Hockey Solidari, impulsat 

per entitats solidàries i amb el suport dels clubs de la ciutat. En aquesta ocasió el torneig es 

desenvoluparà a les instal·lacions del Club Egara. 

Sota el lema “Tots junts fent esport per una bona causa” les agrupacions solidàries Egara Hockey 

Solidari, Stick for India i AUOP, associacions vinculades al Club Egara, Atlètic Terrassa Hockey Club i 

Club Deportiu Terrassa respectivament, tornaran a deixar les rivalitats esportives a banda per col·laborar 

en una jornada de solidaritat. La inscripció de centenars d’esportistes de diferents disciplines permetrà 

recaptar fons pels projectes solidaris que impulsen aquestes entitats: Stick for India, millorant la qualitat 

de vida de nens de l’Índia a través de l’esport, Egara Hockey Solidari afavorint l’auto  ocupació de les 

dones a Níger, i AUOP treballant pels nens més desfavorits de Sri Lanka.  

Voldria animar a tots els terrassencs i terrassenques a col·laborar i participar en les competicions i 

activitats programades a les instal·lacions esportives del Club Egara, en aquesta excepcional jornada de 

solidaritat esportiva. 

En nom de la ciutat de Terrassa, he de felicitar als organitzadors del torneig per la capacitat demostrada 

d’unir esforços amb la finalitat d’aconseguir recursos per desenvolupar programes solidaris. De ben 

segur que aquest “3r Torneig de Hockey Solidari” tornarà a ser un èxit de participació i públic. 

Pere Navarro 

Alcalde de Terrassa 
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Salutació del president del Club Egara  

– Cub que va cedir les instal·lacions per la celebració de la jornada - 

 

 

 

Amb motiu de la celebració del 3r Torneig Hockey Solidari, que agruparà en una jornada històrica a les 
instal·lacions del Club Egara a tres dels clubs de major entitat de la ciutat, així com altres clubs convidats i 
associacions solidàries, voldríem 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 per als tres projectes de cooperació internacional, autèntics protagonistes 
d'aquesta gran festa del hockey de la nostra ciutat. 

Stick for India, Egara Hockey Solidari i “AUOP”,  en tant que agrupacions solidàries organitzadores 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 al hockey sinó també al pàdel o al tennis. 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 segona edició el torneig va ser un èxit absolut, superant amb escreix les previsions més optimistes 
d'afluència de públic i la resposta positiva de la gent. De les 10 del matí a les 8 de la tarda varen passar 
més de 1.500 persones pel les instal·lacions de Can Salas. Es van disputar més de 40 partits de hockey, 
pàdel i tennis, i també es van organitzar altres activitats paral·leles com un taller de pintura, contes per als 
més menuts, etc. 

L'esdeveniment va comptar amb la presència de vàries personalitats municipals encapçalades pel mateix 
Alcalde Pere Navarro. També vam rebre el suport dels mitjans locals com Diari de Terrassa, Avui Terrassa 
i Canal Terrassa. 

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 i altres institucions locals, 
així com empreses d'àmbit privat o associacions humanitàries, estan convidades a participar en aquest 
espai solidari tant enriquidor com necessari per a la ciutat de Terrassa. 

Pere Marcet 

President del Club Egara 
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Presentació dels projectes solidaris: 

 

- Projecte 1 

 

Stick for India és un projecte solidari de cooperació al desenvolupament que pretén millorar les 

condicions de vida de nens i nenes de l'Índia rural a través de l'esport, i més concretament del hockey. 

Aquest projecte està impulsat per dos jugadors de hockey de Terrassa: el Santi Freixa i l'Andreu 

Enrich. Actualment el projecte pertany a la “Fundación Vicente Ferrer”. 

En aquests 6 anys de vida Stick for India ja ha vist passar a més d'un miler de nens i nenes que han 

gaudit d'una pràctica esportiva regular i que han pogut beneficiar-se de totes les característiques que 

el hockey proporciona en un entorn amb tants entrebancs socials com és l'Índia rural. 

Avui en dia Stick for India compta amb 30 escoles del districte patrocinades que aglutinen a més de 

800 nens i nenes distribuïts en equips masculins i femenins que competeixen entre ells en les lligues 

interescolars. De les escoles patrocinades, hem seleccionat els millors jugadors i jugadores que 

conformen l'acadèmia d’hockey: aquest centre permet als nens i nenes dels pobles poder gaudir d'una 

bona educació, alhora que els hi permet practicar l'esport en unes condicions immillorables. Avui en 

dia els nostres equips de l'acadèmia ja han pogut viatjar per Índia participant en importants tornejos i 

alguns dels nens que hi van formar part ja estan estudiant batxillerat en escoles públiques de la ciutat, 

fet que els hi donarà accés a escollir una feina digne per la resta de la seva vida. 

En tractar-se d'un projecte d'actuació a llarg termini, difícilment ens podem trobar amb petits projectes 

puntuals que requereixin finançament, sinó que pel contrari el que hem de procurar és aconseguir els 

fons necessaris per cada any poder cobrir el pressupost de les activitats ja existents, com poden ser el 

material esportiu a les escoles, les matrícules de l'escola dels nens i nenes de l'acadèmia o inclús la 

seva manutenció. 

És per això que Stick for India es compromet a utilitzar tots els recursos que es puguin generar en la 

celebració del 3r Torneig Hockey Solidari per cobrir les necessitats actuals del projecte de cara a 

l'exercici 2011-2012. 

Moltes gràcies per confiar en el nostre projecte, 

 

Stick for India 

Andreu Enrich i Santi Freixa 
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- Projecte 2 

 

 

 

 

Enguany l’Egara Hockey Solidari col·laborarà amb Asociación ABARTA. L’objectiu d’aquesta 

associació és contribuir al creixement econòmic, personal i social de les dones de Bouza, Níger, i 

millorar les condicions de vida del seu entorn. Per aconseguir-ho,  han creat un sistema de 

recolzament a diverses activitats generadores de beneficis, així com també un pla de formació en 

matèria de salut comunitària. 

BOUZA:  L’economia de la zona és fonamentalment agrícola i ramadera. L’industria és escassa i de 

caràcter familiar. En tota aquesta zona només existeix una microfinancera privada que atén 

exclusivament a la població amb ingressos suficients per fer un dipòsit previ. Abarta ha creat un nou 

sistema de micro crèdit que vol donar resposta al grup de dones que no tenen  recursos suficients per 

accedir a aquest finançament privat . 

MICROCRÈDITS : 

 - Amb un préstec de 75 a 115 € n’hi ha prou per potenciar activitats generadores de beneficis . 

    (75 € = 2 cabres        75 € = 125 Kg d’arròs) 

 - Les dones s’avalen entre elles. 

 - Devolució en sis mesos amb 2% d’interès. 

 - Els interessos es reinverteixen amb nous grups.  

 

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ ABARTA: 

 - Recolzar activitats per l’accés de les dones al mercat laboral. 

 - Millorar la seva autoestima i aconseguir el seu progrés social. 

 - Augmentar els seus coneixements en gestió econòmica i salut. 

 - Fomentar l’escolarització dels nens sense diferència de gènere. 

 - Crear fons alternatius d’ingressos. 

 - Disminuir l’emigració dels pares de família. 

 

És per tot això que EGARA HOCKEY SOLIDARI destinarà els ingressos del  3r THS a l’Associación 

Abarta .  

 Associació Abarta  -  info@asociacion-abarta.org 

 

 

mailto:info@asociacion-abarta.org
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- Projecte 3 

                                           

 

 

AUOP, "Asociación una oportunidad como los demás" de Terrassa, ha fet dos anys pel gener de 

2011. Actualment té 40 socis i 12 voluntaris. La nostra voluntat és ajudar amb l'acció directa als més 

desfavorits, sense jutjar, des de la transparència de cada situació, posant a les seves mans les eines 

necessàries, perquè en última instància siguin ells els protagonistes i puguin generar els recursos que 

necessiten, sempre des del més ferm respecte aportant la nostra experiència. Els nostres projectes 

estan dirigits als nens més desfavorits de Sri Lanka. 

Durant l'estiu 2009 vam realitzar la rehabilitació d'una escola per als més petits i el lliurament de 

material escolar. 

Durant l'estiu 2010 vam distribuir 141 parells de sabates per l'escola, juntament amb les seves 

motxilles i material necessari. 

D'altra banda vam poder desplaçar-nos a la zona del Nord Pooneryn, on va haver una guerra que va 

finalitzar el 19 de maig de 2009. (El conflicte va ser entre el Govern de Sri Lanka i el grup rebel 

d’alliberament dels Tigres de Tamil Eelam). Tota la part del Nord va quedar molt afectada; entre elles 

Pooneryn, Jaffna, Mann, Mulative, Padaviya and Sripura, Madawachchiya. AUOP va rebre informació 

via correu electrònic de la situació a la zona Nord i es va dirigir justament al lloc indicat. Tot i els 

problemes que va tenir per arribar, finalment va poder fer el lliurament per a cada un dels 60 nens un 

kit d'aliments necessari ( arròs, llenties, peix sec, llet en pols, sucre, galetes i sabó per rentar-se). 

L’objectiu d´ aquest any és la construcció d’una escola per els nens més petits entre 3 a 6 anys a 

Opatha (situat al sud de Sri Lanka, a prop de Galle). Actualment tenen una escola amb una capacitat 

de 15 nens i està en mal estat. Aquesta escola s’haurà d’enderrocar i construir-ne una de nova, amb 

una capacitat per a 40 nens. 

Hi han molts nens que estan a l'espera perquè no tenen recursos econòmics. En aquesta escola les 

professores no reben remuneració, ho fan altruistament perquè puguin anar els nens i les nenes a 

l'escola. 

AUOP centrarà la seva atenció al Nord de Sri Lanka un cop finalitzada la construcció de l'escola a 

Opatha. 

Moltes gràcies per endavant, 

AUOP    www.auop.org 

 

 

 

 

http://www.auop.org/
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Com col·laborar-hi 

Tots els ingressos que tinguem per cobrament directe el dia de la jornada o pels ingressos al compte 
corrent, necessaris per apuntar-se a algunes activitats, s’ingressaran al número de compte del Torneig 
Hockey Solidari i es repartiran a parts iguals als tres projectes de cooperació que representem: Stick 
for India, EHS amb “ABARTA” i AUOP. 

Núm. de compte: 

 2107 1000 40 3363073866 

 
 
Hi ha diverses formes de col·laboració i participació. 
 

 Participació en activitats esportives: 

Tothom que vulgui, no cal ser cap expert,  es pot apuntar a jugar en un equip de hockey o de tennis o 
pàdel. Així mateix hi haurà una marató de spinnig. 
 

 Participació en altres activitats: 

La jornada és per a tothom. Per això, hi haurà també un taller de fotografia tan teòric com pràctic. Un 
taller de fang i altres manualitats per als més menuts, així com un parc infantil i el tradicional conta 
contes. Espectacle d’hípica i passejada en ponies. Jocs malabars per part dels Diables de Terrassa. 
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. També hi haurà 
una carpa per rebre massatge als que després de jugar més ho necessitin. 
Moltes d’aquestes activitats són lliures i per altres s’haurà de fer una aportació amb “Sòlids” la 
moneda del torneig.  
 

 Tómbola: 

Ja en la 1a edició del torneig vam decidir emprendre aquesta iniciativa de crear una “Tómbola 
Solidària” on es poguessin repartir obsequis de tot tipus donats per diferents empreses. L'any passat 
va ser tot un èxit ja que es van exhaurir els 3.000 regals amb els que comptàvem.  I sempre toca 
algun regal! Animem les empreses, grans i petites a ser solidaries amb les seves aportacions a la 
tómbola. 

 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 materials i “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. 

 Voluntaris: 

La jornada precisa de força voluntaris per col·laborar en les tasques que cada secció i cada activitat 
precisa.  No espereu que us truquin per col·laborar, apunteu-vos-hi !!  
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3 – Resultats del 3r Torneig de Hockey Solidari 

 

Activitats principals del Torneig 

 

Torneig de Hockey: es va disputar al llarg del dia, començant a les 10h i finalitzant a les 19 h, i que 

va comptar amb la participació de mes de 70 equips. El Torneig estava dividit en quatre categories; La 

“infantil”, la “cadet”, la sènior” i finalment la categoria estrella del torneig, la “veterans”. 

 

Torneig de pàdel:  es va disputar al llarg del dia i més de 70 parelles, dividides en tres categories van 

gaudir d’aquesta jornada especial. 

 

Torneig de tennis: es va disputar al llarg del dia i més de 50 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.  

 

Altres activitats que es van dur a terme 

 

Sense dubte, la gran diferència entre aquest Torneig de hoquey i la resta del calendari esportiu és la 

solidaritat. Com a organitzadors de l'esdeveniment, l’Associació Torneig de Hockey Solidari formada 

per membres de l’Atlètic de Terrassa i EHS (Egara Hockey Solidari), i el CD Terrassa, han pretès en 

tot moment donar el màxim protagonisme a la pluralitat i la diversitat, oferint un programa d'activitats 

paral·leles a la merament esportiva amb la intenció de fer d'aquest torneig una gran festa solidària. 

 

Espai solidari: les tres agrupacions solidaries van mostrar durant tota la jornada els seus projectes. 

Totes les activitats també es van aturar durant mitja hora i tothom es va concentrar al camp per poder 

explicar públicament el sentit de la jornada i els projectes amb detall del destí dels recursos.  

Spinning: 50 bicicletes durant 5 hores sense parar. 

Hípica: passeig amb ponies per a nens. 

Trobada de fotògrafs:  Conduit per Alfredo Ferrer  

Conta contes: amb la solidaritat com a protagonista, es van contar contes per als mes petits (de 3 a 

10 anys) a càrrec de Montse Freixa 

Taller de fang: taller de fang per els mes menuts,  a càrrec de Sílvia Alsina de “mama terra” 

Diables de terrassa: jocs de malabars i pintura de cares 

Bridge: torneig de bridge. Els membres que setmanalment juguen al bridge al les instal·lacions del 

Club Egara, aquell dia van fer la seva col·laboració monetària per jugar com sempre. Gràcies també 

pel seu esperit solidari.  

També cal esmentar que va haver-hi la tómbola solidaria, on es van sortejar mes de 2000 regals. 
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El 3r Torneig de Hockey Solidari en imatges 
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Treballar pels més desfavorits amb l’ajuda de l’esport i amb especial destinació cap els nens són el 

motiu de la nostra Associació. 

La unió de l’esport i la solidaritat, el 6 de juny de 2011  va tornar a ser un èxit que creiem ha 

d’enorgullir la nostra societat. 

Els recursos aconseguits, 29.500€, van poder ser destinats amb eficiència als tres projectes solidaris.  
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Resultats dels projectes destinataris dels recursos 

 

 

Projecte 1 - Stick for India       

 

 

Stick for India és un projecte de la Fundación Vicente Ferrer que des de fa 5 anys utilitza l’esport com 

a element fonamental en la educació dels nens i les nenes de l’Índia rural. Avui dia el projecte 

proporciona l’oportunitat d’una pràctica esportiva regular i organitzada a mes de 1.300 infants. 

Gràcies als recursos generats en el passat III Torneig de Hockey Solidari, Stick for India ha decidit 

destinar els diners aconseguits al finançament d’una part significativa del projecte educatiu per 

discapacitats que té la Fundació Vicente Ferrer en marxa. Un projecte que permet a aquest tipus de 

col·lectius la oportunitat d’escolaritzar-se, rehabilitar-se amb personal específic i sensibilitzar les 

famílies. Aquest projecte també permet que aquests nens i nenes tinguin un primer contacte amb 

l’esport com element de lleure, així com amb altres activitats com la dansa i el teatre. 

A través del suport aconseguit al Torneig Solidari, 272 nens i nenes amb discapacitat procedents dels 

centres de Uravakonda, Rayadurg, Kalyandurg i Kuderu han aconseguit millorar enormement la seva 

qualitat de vida. 
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Projecte 2 - Asociación ABARTA        

 

 

L'Associación Abarta treballa a Bouza, Níger, des de l`any 2010 donant suport a dones en extrema 

pobresa. El projecte està centrat en la dinamització de l’economia, la salut i l’educació duna població 

de 654 dones.  

Un nombre de 84 dones varen poder entrar al programa gràcies al 3r Torneig Hockey Solidari que 

celebrat el Juny del 2011. Aquesta valuosa aportació ha permès cobrir les despeses dels Micro 

crèdits, el material de formació i el kit alimentari d’aquestes 84 dones.  

L`associació Abarta i molt especialment les dones de Bouza agraeixen profundament aquest gest 

solidari. 

Recursos lliurats:  • 84 Micro crèdits de 76€    • 84 llibretes    • 84 llibres d’alfabetització 

                              • 84 caixes de guix             • 84 Kits de Nutrició/higiene 
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Projecte 3 - Asociación AUOP     

 

 

L'associació "Una oportunidad como los demás" de Terrassa, té com a objectiu ajudar els nens més 

desfavorits de Sri Lanka, amb la nostra direcció i acció directa dels projectes.  

Gràcies a l’ajut rebut pel 3r Torneig Hockey Solidari, l’any 2011, hem pogut construir una escola amb 

capacitat per a 60 nens on abans hi havia una barraca amb capacitat per un màxim de 15 alumnes. 

Aquesta escola està al poble d’Opatha (situat al sud de Sri Lanka a prop de Galle). 

En aquesta escola les professores no reben remuneració, fan la seva tasca pedagògica de forma 

altruista.   AUOP centrarà la seva atenció al Nord de Sri Lanka un cop finalitzada la construcció de 

l'escola a Opatha.  

Moltes gràcies per la vostra solidaritat 

Isabel Dacosta Aguayo 

Presidenta d’AUOP 
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Recull premsa – Diari de Terrassa 14 de juny de 2011 

 

 

+ Documents gràfics:  

Es pot accedir a més documents gràfics  de la jornada al web: http://www.torneighockeysolidari.org 

 

http://www.torneighockeysolidari.org/

