
 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

Moventis - Autocars Calella, partner oficial de 

mobilitat de la Federació Catalana de Hockey 

 Aquest acord se suma al d’altres entitats esportives que confien en les empreses del 

Grup Moventis per realitzar els trasllats dels seus esportistes, donada la seva 

demostrada fiabilitat en el compliment de protocols de seguretat, higiene i control. 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2021. Autocars Calella ha signat un acord de col·laboració amb la 

Federació Catalana de Hockey, mitjançant el qual l’empresa de mobilitat es converteix en 

partner oficial de la institució esportiva, oferint els seus serveis de trasllat amb autocar a 

disposició dels clubs de hockey catalans durant tota la temporada.  

Durant la signatura, que ha tingut lloc recentment a Sant Cugat del Vallés, de la mà del president 

de la Federació Catalana de Hockey, Xavier Adell Salvatella, i del director general de Moventis, 

Miquel Martí Pierre, ambdós directius han destacat el seu compromís i il·lusió en el foment de 

la pràctica esportiva en aquests temps d’excepció. 

En aquest sentit, l’acord reafirma el posicionament del Grup Moventis com a referent en  

mobilitat col·lectiva, donada la seva fiabilitat demostrada en complir amb tots els protocols de 

seguretat, higiene i control, i se suma al d’altres entitats esportives que també confien en les 

empreses de mobilitat del Grup. Algunes d’elles són el Girona F.C, el CE Sabadell FC, la Federació 

Catalana de Natació, el Junior F.C., i de handbol: l'OAR Gràcia,  el Handbol Sant Quirze, el 

Handbol Bordils o el Sant Martí Adrianenc, entre moltes d'altres. 

En paraules de Xavier Adell Salvatella, president de la Federació Catalana de Hockey: “estem 

molt contents de comptar amb Autocars Calella i posar a disposició dels nostres clubs federats 

els seus serveis de trasllat, amb la plena confiança de que els seus esportistes viatjaran segurs”.  

Unes declaracions a les quals Miquel Martí Pierre, gerent d’Autocars Calella, ha afegit:  

“Expressem el nostre agraïment per la confiança dipositada d’una entitat esportiva tan rellevant 

com la Federació Catalana de Hockey. El compromís de les empreses del Grup  Moventis amb el 

compliment dels protocols de seguretat, higiene i control és absolutament prioritari i acords com 

els assolits fins ara, amb entitats esportives i d’altres sectors, ens empenyen a seguir treballant 

diàriament per continuar essent l’empresa de mobilitat de referència en transport col·lectiu”.    

 

 

 

 

https://autocarscalella.com/?utm_source=social%20media&utm_medium=referral&utm_campaign=NP
https://www.fchockey.cat/?utm_source=social%20media&utm_medium=referral&utm_campaign=NP
https://www.moventis.es/?utm_source=social%20media&utm_medium=referral&utm_campaign=NP


 

 

 

 

Sobre la Federació Catalana de Hockey 

La Federació Catalana de Hockey és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1923 i inscrita 

en el Registre d'Entitats Esportives de Catalunya que ordena, impulsa i dirigeix l'activitat del 

hockey a Catalunya. 

Les seves modalitats esportives són el hockey herba, el hockey sala, el hockey platja i també té 

integrada una lliga de special hockey dins de les seves competicions. La FCH té 17 Clubs afiliats 

de reconegut prestigi esportiu, ja que han aconseguit 54 títols de lliga nacional i 79 títols de copa 

del rey. 

Organitza grans esdeveniments d'àmbit català, nacional i internacional i també ha donat grans 

esportistes que han nodrit les seleccions espanyoles en les seves participacions en els Jocs 

Olímpics on han aconseguit cinc medalles al llarg de la seva història. 

Un dels trets principals de la FCH és la paritat entre homes i dones en la pràctica esportiva, ja 

que actualment les dones federades representen un 45% del total de federats. 

Per a més informació sobre Federació Catalana de Hockey: 

fchcokey@fchockey.org 
www.fchcokey.cat 
Twitter/Facebok/Instagram/Youtube: fcdehockey 
Tel: 93 317 69 49 
 

Sobre Autocars Calella 

Autocars Calella forma part del Grup Moventis, que desenvolupa la seva activitat en quatre 

àmbits del transport terrestre: regular, discrecional, bicicleta pública i serveis turístics. El Grup, 

que compta amb una plantilla de 4.000 treballadors, està altament compromès amb les 

persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels serveis. Transporta 116 milions de 

passatgers, compta amb una flota de 1.750 autobusos i autocars, i 27.000 bicicletes amb 2.000 

estacions.  

 

Per a més informació sobre Moventis: 

Evercom 
Lola Estevan · Carolina Ortiz · Albert Cuesta 
Lola.estevan@evercom.es; carolina.ortiz@evercom.es; albert.cuesta@evercom.es 
Tel. 93 415 37 05 
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