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EL CLUB INFORMA  - GENER 2017 

             

 

 

 
             

 

Festival de Nadal del CHPA CADÍ "30 anys sobre rodes"  

Amb un pavelló vestit de gala i ple de gom a gom, el CHPA CADÍ va celebrar el dia 18 de desembre 
el Festival nadalenc, organitzat conjuntament amb el club Patinatge Artístic La Seu, que ha reunit 
més de 150 patinadors/es de La Seu, Andorra i d’arreu de Catalunya.  

L'esdeveniment ha comptat amb lluïdes coreografies, de tots els nivells i categories, preparades 
pels tècnics d'ambdós clubs i la incorporació, per primer cop, de la secció d'Hoquei en un gran ball 
conjunt amb les patinadores per donar obertura al Festival i realitzant un maniquí challenge. Cal 
destacar l'actuació de la patinadora i coreògrafa del club Noemí Isla, de la parella d'artístic Maria 
Vaquero i Alex Ríos, del Pere Marsinyach i com a cloenda la del grup xou del Masnou, subcampió 
del món l'any passat i cinquè classificat del 2016.  

També han gaudit de l'espectacle l'alcalde de la Seu d'Urgell, altres autoritzats i el president de la 
Federació Catalana de Patinatge Artístic de Lleida que han felicitat el club per la feina feta i pels 
èxits aconseguits durant aquests 30 anys. 

Visiteu el Twitter (https://twitter.com/chpacadi_hoquei) i el Facebook 
(https://www.facebook.com/club.hoqueicadi  i https://www.facebook.com/pacadilaseu) i podreu 
gaudir de l’ampli reportatge de fotografies del festival. Agrair a la gent que va col·laborar en 
l’organització i a tothom que va venir.  
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ALS NOSTRES PATROCINADORS: 

 

                                                            

                                  

 

A LES NOSTRES INSTITUCIONS: 
 

                    

 

                         

 

 

Suport al Club 

Un any més, volem agrair la contribució dels patrocinadors, de les institucions i dels col·laboradors 
al nostre club, sense vosaltres el món de l’hoquei i del patinatge artístic a la nostra ciutat seria molt i 
molt difícil. 

 

Moltes gràcies a tots per la vostra participació, confiança i suport!!!! 
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ALS NOSTRES COL.LABORADORS: 
 

                                

 

    

      

 

                                    

 

               



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

 

 

 

                       

I A TOTS AQUELLS COMERÇOS QUE DURANT L’ANY COL.LABOREN 
AMB EL CLUB APORTANT PRODUCTES I DONANT SUPORT A LES 
ACTIVITATS QUE REALITZEM. 

 

 

                                              

  

 Campanya de descomptes per les/els sòcies/soc is 

Tornem a disposar de vals de descompte al Centre Comercial Sant Eloi del Principat d’Andorra. 

Amb aquest val gaudiràs de descomptes directes en les teves compres i a la vegada el Club rebrà 
una bonificació. Aprofita aquesta ocasió i demana als delegats els vals. 

10% en les seccions 

5%  en tabacs i alimentació 

0,024 Eur/litre en carburants
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 EL CLUB VA REALITZAR LA TRADICIONAL RIFA DE NADAL 

El dia 26 de desembre a les 17,00 al Col·legi La Salle es va celebrar la tradicional 
rifa del Club. 

Amb major o menor sort els assistents van disposar d’una tarda plena d’emocions a 
en intentar aconseguir una línia o bingo. 

Aquest any vam poder gaudir de l’actuació del Cor Noves Veus que ens van oferir un 
petit repertori de cançons. 

Moltes gràcies a tots els assistents, al Cor Noves Veus, al Col·legi La Salle, a tots 
els establiments que ens van lliurar articles, als voluntaris que vàrem organitzar la 
rifa i de forma molt especial a la “alma máter” d’aquesta festa any darrer any, 
l’ELENA. 

 

 

 

LOTERIA DE NADAL 

Si bé el número de loteria de nadal (87717) és molt 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. 

     No va ésser agraciat amb cap premi. Insistirem aquest any!!!!! 
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 CONCURS A INSTAGRAM 

El club ha engegat un nou concurs a instagram, si no en tens... Corre a fer-te un compte 
(d’instagram), i podràs guanyar un fantàstic o no tan fantàstic regal. 

Fes-te una fotografia sol, amb grup, amb família,.. divertida o seria,...de dia o de nit,... 
vestit o deixa córrer la imaginació,.... el que tu vulguis però en tots els casos s’ha 
d’incloure quelcom que identifiqui al club (logotip, buf, samarreta, adhesiu,....). Hauràs 
de pujar la teva foto a instagram amb el hastag: #hoqueipatinatgelaseu i etiquetar el 
instagram del club que és : @chpalaseuurgell 

Concurs obert a tothom.  

El concurs finalitzarà el dia 28/02/2016 

Guanyarà la fotografia amb més “likes”. No esperis més i puja la teva foto quan més 
aviat millor i així podran tenir més temps per veure-la i donar-hi el seu suport.  

 

 

 ________________________________________________________________ 

 

El Club informa 

Si voleu afegir altres persones a la llista de distribució del butlletí faciliteu-nos el seu correu 
electrònic. Envieu les dades a comunicacio@hoqueicadi.cat.  

 

 


