
CHPA CADÍ  - Av. del Camí Ral de Cerdanya núm. 36 Poliesportiu Municipal – 25700 La Seu d'Urgell 
  www.hoqueicadi.cat  – comunicacio@hoqueicadi.cat  

 

 

CONCURS DIBUIX PER CARTELL 
DEL CAGA TIÓ 

Com cada any el Club celebrarà la festa 
del Caga Tió el diumenge 11 de 
desembre al matí pels esportistes 
d’Escola i Iniciació. Més endavant us 
facilitarem la informació dels actes 
programats. 
Ara estem cercant el dibuix pel cartell de 
la festa. S’ha lliurat als esportistes de les 
categories comentades un imprès per 
fer-lo. Si algú en precisa en tenim al 
despatx del club. 
 
Resum de les bases: 
Termini: fins el 17 de novembre.  
Lliurar: als delegats, entrenadors o 
membres de la Junta. 
Jurat:  Junta CHPA CADÍ 
Premis:  material del club pel 
guanyador/a.  
 

PARTICIPA!!!!!!!!!!! 

EL CLUB A LES ESCOLES 

Durant aquest mes de novembre s’inicia 
un període de visites a diverses escoles 
per ensenyar les modalitats esportives 
del nostre club als infants de P4 i/o P5. 
Les presentacions seran realitzades per 
la coordinadora d’hoquei amb el suport 
d’esportistes de les dues seccions. 

Paral·lelament s’ha engegat un concurs 
per alumnes de P5 i 1r de les escoles 
del nostre entorn per dibuixar la postal 
de Nadal amb la que el Club felicitarà les 
festes.   

EL CLUB INFORMA  

NOVEMBRE 2016 

 

 

                                  

 

 

 
             

 ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

El dia 20 d’octubre es va celebrar una 
Assemblea General Extraordinària on el 
principal punt de l’ordre del dia era el procés 
electoral per elegir la nova Junta Directiva.  

Només es va presentar una candidatura 
encapçalada per en Joan Garreta Ponsà com a 
President, situació que feia que automàticament 
fos la guanyadora i s’anomenés la nova Junta 
per un nou període de quatre anys. 

La nova Junta volia saber quin suport tenia i 
es va procedir a una votació (amb vot secret) 
entre el conjunt de les/els sòcies/s. El resultat 
va ésser 98% de vots a favor, 1% en contra i 
1% d’abstenció. 

Amb aquest ampli marge de suport comença 
una nova temporada on esperem que el CHPA 
CADÍ compleixi tots els objectius marcats. 
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 L’ENTREVISTA 
 

 

 

 
 
Com us inicieu en aquest esport?. 
 
Xavi - El fet de viure en una vila petita (Cardona) en què un dels esports més practicats és el 
patinatge i tenir el teu avi a la junta directiva del club, comporta inevitablement provar aquest 
esport. Un cop el proves... és un forat negre del qual no vols ni pots sortir (els que hi són ja 
m’entenen). Vaig començar a patinar amb 4 anys i fins ara no m’he tret els patins, els porto 
enganxats a totes hores. 
 
Carla - En anar a viure a Masquefa, quan tenia 5 anys, els meus pares em van apuntar a 
patinatge artístic, a mi no m’agradava gaire, monyos, vestits, ballar... era una lluita constant amb 
la meva mare quan em pentinava pels festivals, però m'agradava moltíssim patinar. 
 
La segona temporada que feia patinatge, compartíem pista amb els d’hoquei, i allà ho vaig 
descobrir, allò era al que jo volia jugar.  Un dia l’entrenador de l’hoquei va venir a preguntar-me 
si volia provar de jugar, i ni jo ni la meva família ho vam dubtar, aquella temporada vaig fer 
patinatge i hoquei. Des de llavors......... 

 

 

Volem recollir les vivències i/o 
opinions de persones o 
institucions vinculades a la 
història del nostre club.  

En aquest butlletí entrevistem a 
la Carla Martínez i Xavi Orrit 
coordinadors de les seccions 
d’hoquei i patinatge artístic 
respectivament. 
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La vostra trajectòria en aquest esport és molt llarga, quin moment destacaríeu?. 
 
Xavi - És difícil destacar un moment dels quasi 30 anys que porto sobre rodes, és més, per a mi 
és completament impossible. Potser em quedaria amb el somriure d’un alumne a pista, veure 
l’esperit de superació dels nens a cada entrenament, una abraçada abans de sortir a pista, les 
emocions que es desencadenen després de l’actuació, la sensació de poder ajudar a un 
esportista a millorar. Aquests són els moments que fan estimar i degustar aquest esport.  
Els suposats èxits, els trofeus i els campionats acaben sent anecdòtics i que depenen en molta 
part del talent de cada esportista. Per a mi els campionats són l’instrument, no la finalitat. El 
important són els petits moments, els petits somriures, una mirada, unes gràcies, unes felicitats... 
El patinatge artístic és un vertader màster de gestió emocional. 
 
Carla - He gaudit tant d'aquest esport, que no puc dir un moment en concret. Com a jugadora 
allà on he estat han estat experiències  noves i moments que no oblidaré. I com entrenadora, 
encara més, viure amb els nens el seu creixement com a persones i com a jugadors/es, per a mi 
és molt més enriquidor que jugar. Quan expliques una jugada a l’equip, o un moviment a un 
jugador en concret i els hi surt... la cara dels nens no té preu. Vivim molts moments junts, crec 
que quan entrenes a un nen durant uns anys s'estableix una bonica connexió, que en la majoria 
dels casos  dura per sempre. M'agrada molt quan vaig uns dies a Masquefa, o em passo per 
Piera, i veig a  nens que entrenava, o que vaig ensenyar a patinar, i xerrem de partits, 
entrenaments, o simplement de moments que vam viure junts. Sí que és veritat, que aquí a la 
Seu, vaig viure un moment molt important a la meva trajectòria com entrenadora, i va ser 
guanyar el Campionat de Catalunya aleví, però com diu el Xavi, no tant pel títol aconseguit, sinó  
per totes les emocions que vam viure aquell any, moments que vam viure junts. 

 
Ha estat dur fer un esport on majoritàriament els esportistes són de l’altre sexe?  
 
Xavi - Ni de bon tros, al revés, que més vol un noi de 14-15 anys que estar rodejat de noies? La 
majoria de nois en aquesta edat m’hagueren canviat el lloc... encara que no ho diguessin! 
Sempre vaig tenir la sensació de què estava en una situació envejable! 
L’esport no té gènere, que cada un faci el que l’agrada, el que realment l’emociona, l’aporta... 
Posar etiquetes de femení o masculí a l’esport és crear barreres, i les barreres són frustracions i, 
a la llarga, les frustracions es converteixen en problemes en forma de trastorns o altres. 
 
Carla - Quan vaig començar a jugar, no va estar gens difícil, ens portàvem tots super bé, era un 
equip d’hoquei però també un grup d’amics, anàvem junts a hoquei, a l’escola i al carrer. Sí que 
de tant en tant t'escoltaves alguns comentaris a l'escola o dels equips superiors, però no els hi 
donava gaire importància. Al final jo feia el que volia fer que era jugar a hoquei patins. 
Sí que, a l’hoquei quan jo vaig començar, hi havia poques nenes que juguessin, i des de la 
federació a aquestes que ho fèiem no ens recolzaven gaire. Les nenes en arribar als 10 anys ja 
no podien jugar en equips mixtes, pel que la majoria havien de plegar perquè es feia molt difícil 
trobar un equip femení més a prop d’1 hora de cotxe. Jo vaig ser una d'elles, en arribar als 10 
anys i no trobar equip vaig haver de deixar l’hoquei, fins  als 14 anys quan un grup de nenes de 
Piera van muntar un equip i volien que jugues amb elles, així que no m’ho vaig pensar. Ara això 
ha canviat, fins als 17 anys pots jugar amb nens, i és més fàcil trobar equips femenins per jugar. 
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Els dos coordinadors del club sembla que tingueu els papers canviats oi?. Un 
coordinador a la secció de patinatge i una coordinadora a la secció d’hoquei quan a 
nivell d´esportistes a hoquei majoritàriament són nens i a patinatge nenes. 
 
Xavi - Per a mi aquest fet no té cap rellevància, ho veig com una cosa totalment normal. De 
fet, la mateixa formulació de la pregunta pot estereotipar els dos esports. Crec que la 
naturalitat és la millor forma de combatre els estereotips. 
 
Carla - Jo crec que és perfecte, crec que a poc a poc l’hoquei va canviant en aquest aspecte, 
cada vegada et trobes més coordinadores i més entrenadores, i per aquí es comença a 
eliminar els estereotips.   
 

Teniu algun missatge per aquells que trenquen “estereotips”?. 

Xavi – Com he dit crec que la naturalitat és la millor forma de combatre els estereotips. 
 
Carla - Que cadascú jugui o es dediqui al que més li agradi, no hi ha gènere per cap esport. 
 

Quina assignatura creieu que té pendent el CHPA CADÍ?. 

Xavi - En l’apartat del patinatge artístic els últims 5 anys s’ha avançat moltíssim, actualment 
som un club de certa referència en aquest esport a nivell provincial, català i, fins i tot, estatal, 
un dels clubs que ha tingut més internacionalitats en els últims anys sumant les competicions 
internacionals de tipus A i de tipus B. En aquests tipus de creixements tan accentuats cal una 
consolidació a nivell tècnic, a nivell d’objectius, a nivell d’infraestructura i a nivell quantitatiu. 
Sense aquesta consolidació la corba ascendent es pot convertir en una corba descendent. 
Per tant l’assignatura seria la consolidació en tots els aspectes esmentats. 

Finalment cal seguir creant consciència que, tot i ser un esport individual, sempre 
representem i sumem al club. M’agradaria que la visió de club estigui per sobre de la 
individualitat en tots els aspectes, i no és fàcil en un esport com aquest. Sense sumar serà 
difícil consolidar. 

Carla - Parlant d’hoquei, crec que l'assignatura pendent seria tenir un equip sènior, per poder 
donar continuïtat als jugadors del club i on els més petits poguessin gaudir i aprendre. 
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Un breu resum del que espereu aquest any del 30è aniversari?. 

Xavi - Com sempre seguir creixent, madurant, consolidant i... amb un somriure i positivitat a cada 
entrebanc.  
 
El meu desig per aquest 30è aniversari és que sigui un moment d’unió, de felicitació i de trobada 
entre tots els que durant aquests 30 anys han donat el seu temps, les seves il·lusions i els seus 
talents pel club. Crec que és el moment de recordar tot el camí recorregut i mirar amb optimisme 
cap endavant, les celebracions són per això, el record, la felicitació, la unió i el fet de mirar 
endavant. 
  
Carla - Seguir com fins ara, seguir creixent, seguir gaudint, seguir aprenent. Crec que han estat 
30 anys de creixement constant, on s'ha treballat molt bé, on s'ha notat pel que fa a resultats. I 
estic segura que seguirà en augment. I el més important... Que seguim sent collonuts!!! 

 

Un missatge  per la Junta Directiva?. 

Xavi - Per a mi, com a tècnic, una junta directiva l’inici de cada temporada s’ha de preguntar:  
 
Amb què contem? On estem? Cap a on anem? Què podem aportar (quin és el nostre paper) en 
aquest trajecte? Un cop es responen aquestes preguntes... a treballar amb positivitat i optimisme 
per assolir els objectius de club. El paper de la junta ha d’esdevenir fonamental pels reptes del 
club en els anys vinents. 
 
Carla – El cos tècnic té moltes ganes de fer coses i crec que està preparat per fer-ho. Cal que la 
Junta sumi esforços, confiança i empenta per crear un bon ambient i fer que aquest club sigui 
cada dia més gran i conegut arreu. 
 

Un missatge als esportistes?. 

Xavi – En l’àmbit tècnic hi ha tres frases de referència per a mi. 

Mira d’aprendre cada dia una cosa. A mesura que passin els mesos, els anys... hauràs après 
moltes coses. (Objectius a curt termini, del dia a dia). 

Patina per tu mateix, per ser millor cada dia, per aprendre coses noves. Els altres sabran valorar 
la teva millora. 

Al cap i a la fi el patinatge és com la vida, com més fort caiguis, amb més ganes i energia t’has 
d’aixecar per continuar millorant. 

A nivell del nostre esport: gaudiu i aprofiteu cada un dels moments a pista i fora d’aquesta, al cap 
i a la fi el que us quedarà és el record, les emocions, l’esperit de superació personal, els valors... 
mastegueu i assaboriu cada moment sobre rodes.   

Carla - Que gaudeixin d'aquest esport, que et fa viure milers d’emocions,  que ajudin al 
company, que riguin junts, que aprenguin els uns dels altres, al final això és el que t’emportaràs. 
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 EL CLUB A LA FIRA 

El CHPA CADÍ va estar present a la Fira de Sant Ermengol 2016. Gràcies a totes/s 
les/els sòcies/s que van fer de voluntàries/s.  

Agrair especialment la feina de la Rosa Mari en el disseny i confecció de l’estand. 

 

 

 

LOTERIA DE NADAL 

Ja s’estan lliurant els dècims de la loteria de Nadal encomanada per les/els 
sòcies/socis. 

Recordeu que el numero 87717 és emblemàtic doncs: 

• Comença per 87 any de creació oficial del Club. 
• Finalitza amb 17, pròxim any i en el que fem 30 anys. 
• Al mig un 7 i sumant les xifres dóna 30. 

 

Esperem i desitgem que sigui el “gordo”. 
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 EL CLUB TAMBÈ A FITES INTERNACIONALS 

5 patinadores del CHPA CADÍ a la Interland Cup 2016. 

Del 20 al 22 d'octubre ha tingut lloc una nova edició de la Interland Cup a Zuric  
(Suïssa), on han participat un total de 120 patinadors de 10 països europeus. 

Andrea Tarrés i Paula Moliné han format part de la selecció espanyola, accedint per la 
seva classificació en el passat Campionat d'Espanya del mes de juny a La Corunya. 
Amb la selecció andorrana van competir Jana Galabert, Ona Pastor i Paula Garcés. Van 
estar acompanyades del coordinador de la secció de patinatge Xavi Orrit. 

Una fita important pel club, bons resultats i sobretot una experiència inoblidable per les 
5 patinadores.  

Resultats selecció espanyola:     Categoria Cadet: 4ª Paula Moliné i 5ª Andrea Tarrés. 

Resultats selecció andorrana:     Categoria Aleví: 7ª Jana Galabert 

     Categoria Juvenil: 9ª Ona Pastor i 11ª Paula Garcés. 

 En el podi per països:                 Espanya va ser 3ª i Andorra 4ª. 
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XERRADA-TALLER sobre primers auxilis 

A càrrec de Maria Graset i Olga Travesset infermeres del CAP i del SEM 
respectivament. 

Dirigit a: equips tècnics, delegats, pares en general 

Sessions:  les quatre sessions són similars 

Lloc:  gimnàs del poliesportiu municipal 

 

D
A

T
E

S
 Dilluns 21 de novembre 2016 Dilluns 28 de novembre 2016 

Primera sessió de 18:30 a 19:30 Primera sessió de 18:30 a 19:30 

Segona sessió de 19:45 a 20:45 Segona sessió de 19:45 a 20:45 
 

 

 

RECORDATORI 

 

El Club està realitzant una recollida d’estics deteriorats, trencats, que no 
s’utilitzin,.... si en teniu us agrairíem ens els cediu. 

Els podeu deixar al despatx del Club. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 
 


