EL CLUB INFORMA
NÚM 3 - DESEMBRE 2016
FESTIVAL “CHPA CADÍ 30 ANYS
SOBRE RODES”

El club es vesteix de gala aquest diumenge
18 de desembre per celebrar el 30è
aniversari del CHPA CADÍ.
Patinadors i patinadores des dels més
petits fins els més grans, fa setmanes que
treballen de valent amb l’equip tècnic per
oferir-nos el seu millor espectacle,
conjuntament amb el club Patinatge Artístic
La Seu d’Urgell, que també participarà en
l’organització del festival.
Ens acompanyaran també clubs convidats
d’arreu de Catalunya i d’Andorra.
L’espectacle està assegurat!! no us ho
perdeu !!!!!!

Al proper número... recull d'imatges del
festival!!!!!
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L’ENTREVISTA

Volem recollir les vivències i/o
opinions
de
persones
o
institucions vinculades a la
història del nostre club.
En aquest butlletí entrevistem al
President del Club en Joan
Garreta Ponsà.

Ha renovat com a President del Club, tens algunes paraules per l’anterior Junta?
Per l’anterior i totes les Juntes donar-los-hi les gràcies. El seu granet de sorra que han anat
posant amb una feina impecable, fa que ara ens trobem un club que arriba als seus 30 anys amb
molta força i amb uns esportistes que estan a un nivell molt alt.
Quina és la base del teu projecte?
La base és continuar amb aquesta línea, en els nostres entrenadors que estan aconseguint
molts èxits pel que fa a un club modest com és el nostre. Estem en un dels millors moments de
la història del club.
Explica’ns una mica com es planteja aquesta temporada en l’àmbit Esportiu, Social i
Econòmic?
Esportivament, en la secció de patinatge partim d’uns resultats molt bons i intentarem pujar el
llistonet més amunt. Tenim un nivell molt alt. Penso que a nivell de Lleida som el millor club.
Pel que refereix a l’hoquei som una mica ambiciosos i ens agradaria que el Prebenjamí anés al
Precat, el Benjamí a la Copa Catalunya, l’Aleví es classifiques a Preferent i l’Infantil és
classifiques a Preferent i arribés als campionats dels 8 millors equips.
Socialment, estem fent una feina de base donant als nostres esportistes uns valors. Els nostres
tècnics fan una bona feina perquè els valors més importants del nostre club és la formació de
l’esportista. Tant a nivell d’esportista com de persona. A més, aquest any estem d’aniversari i
s’estan realitzant diversos actes per celebra-ho al llarg d’aquesta temporada.
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Econòmicament, tenim uns patrocinadors i col·laboradors que confien amb nosaltres tant pels
èxits esportius que anem aconseguint com per la feina de formació que estem desenvolupant.
Malgrat les davallades de les subvencions per part de les entitats oficials, arribem a final de
temporada.

El principal objectiu i repte del nostre club és formar esportistes, sense els nostres patrocinadors i
col·laboradors no podríem disposar dels equips tècnics que tenim, realitzar totes les activitats
que estem duent a terme i suportar costos que estem assumint amb la finalitat de no haver de
pujar quotes doncs sempre hem considerat que ja és un esport car i que pugui patinar i jugar a
hoquei tothom.

Un missatge als nostres tècnics?
Felicitar-los per la feina que estan fent. A continuar treballant com fins ara, aportant noves idees,
involucrant-se amb les activitats del club, ...... Si bé tenim dos seccions molt diferents, l’hoquei i
el patinatge, som una família gràcies, en gran part, a aquests tècnics tat involucrats que tenim.

Un missatge als nostres esportistes?
Estem molt contents pels resultats esportius aconseguits però que no oblidin mai que el més
important és que es formin com a persones, que facin bones amistats i que es diverteixin amb
aquests esports tant si fan competicions com sinó, tant si es guanya com si es perd.

Donades les dates que som vols aprofitar per felicitar les festes?
Bones Festes Nadalenques per tots els que feu que aquest club sigui un gran club.
No vull acabar sense donar les gràcies a tots els que han fet que club arribi al seu 30è aniversari.
Gràcies a tots els que ens han donat suport, Sòcies/Socis, Esportistes, Tècnics, Patrocinadors,
Col·laboradors, Ajuntament, Consell Comarcal, Federació Territorial i Diputació. Agrair el vostre
suport i els esforços del dia a dia per aconseguir que el club estigui a un nivell molt alt. Esperem
seguir creixent i anar celebrant any darrere any que el món del Patinatge i de l’Hoquei té un punt
de referència a casa nostra.
Permeteu-me dir allò que la nostra secció de hoquei diu en tots els encontres,
QUI SOM: el Cadí; D’ON SOM: de la Seu; COM SOM: Collonuts!!

BONES FESTES!!!!!
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CONCURS FELICITACIÓ POSTAL DE NADAL
S’ha realitzat un concurs entre els escolars de 1er i P5 de les escoles del nostre
entorn per disposar de la postal de Nadal del Club. Tot un èxit de participació.
S’ha lliurat un detall pel guanyador i per a tots els seus companys de classe.
Desprès d’una renyida votació el guanyador ha estat l’Oriol Porta de 1er B del
Col·legi La Salle.

Rebeu els nostres millors desitjos per a aquestes festes,
amb l’esperança que tots puguem gaudir d’un any 2017 ple
de pau i felicitat.
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EL CHPA CADÍ I PA LA SEU D’URGELL S’ADHEREIXEN A LA
CAMPANYA DE L’ESPORT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Les seccions d’hoquei i patinatge artístic del CHPA CADÍ i patinatge del PA LA SEU
D’URGELL s’han sumat a la diada reivindicativa que es celebra el 25 de novembre.
Tots els patinadors i patinadores, tècnics, pares i mares, van lluir el llaçet lila en els
entrenaments i en els partits del cap de setmana, mostrant d’aquesta manera el
nostre rebuig a la violència de gènere.
El diumenge als partits d’hoquei es va llegir el Manifest de l’Esport contra la violència
de gènere.

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

FESTA DE PATINATGE A LLEIDA
Dissabte 3 de desembre es va celebrar la Festa del Patinatge Artístic de Lleida,
organitzada per C.P. Borges Blanques, on es van reunir clubs de la província com a
tancament de la temporada.
El CHPA CADÍ i el PA LA SEU D’URGELL van participar conjuntament amb 2
exhibicions: les patinadores del nivell B amb el ball “Cats” i les de nivell A/Debutants
amb “Diamonds”. També van fer els individual els guanyadors dels Trofeus Iniciació i del
Trofeu Federació, on ambdós clubs van tenir representació.
Trofeu Iniciació – PA LA SEU D’URGELL – Alba Garcia (Debutant)
Trofeu Federació – CHPA CADÍ - Aina Izquierdo (Aleví), Aina Rubio (Cadet) o Enric
Porta (Juvenil).

No et perdis el proper butlletí, farem un anuari de les activitats de la temporada
2016 de la secció de patinatge.
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FESTA DEL CAGA TIÒ I L’AMIC INVISIBLE
Es va celebrar la festa del Caga Tió i de l’Amic Invisible. Prèviament s’havia realitzat un
concurs per obtenir el dibuix del cartell de la jornada.
Els tres finalistes van ésser: 1er Aran Lozano Gallardo , 2n Núria Pubill Farràs i el 3er
Aina Barrio Justo. Es va lliurar premis a tots els participants del concurs.
Dibuix guanyador:

Es van exposar tots els dibuixos al poliesportiu. Moltes gràcies a tots per participar.
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