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El CHPA CADÍ vol expressar la seva profunda desolació i enèrgica
condemna per l’atac terrorista que ha rebut Barcelona i Cambrils.
Des del Club volem enviar el nostre suport i afecte a les víctimes, els
seus familiars i amics, així com als ciutadans d’aquestes poblacions i als
seus visitants.
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CAMPIONAT D´ESPANYA DE PATINATEG ARTÍSTIC

Els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol es va celebrar el Campionat d'Espanya de Patinatge
Artístic de les categories Cadet i Juvenil al Pavelló Municipal de la Draga de Banyoles (Girona),
organitzat pel Club Patinatge Artístic Cornellà del Terri i el Club Patinatge Artístic Banyoles.
La territorial de Lleida tenia 4 patinadors en aquest estatal enrolats amb la selecció catalana,
entre ells els 2 representants juvenils del CHPA CADÍ Enric Porta i Paula Moliné.
Juvenil masculí: Enric Porta va aconseguir la plaça en el passat Campionat de Catalunya a Reus
(7è classificat).
En aquest estatal van ser 18 participants. En el seu disc curt de divendres va aconseguir una
13a posició que va poder mantenir una vegada fet dissabte el programa llarg.
Juvenil femení: Paula Moliné es va quedar a una posició d'accedir a l'estatal en el passat
Campionat Català a Reus (12a classificada), però degut a una baixa d'última hora d'una
patinadora classificada, la Federació Catalana li va donar opció a poder participar-hi.
En aquest estatal van ser 37 participants que, a diferència del masculí on tots els participants
tenen dret a fer disc curt i llarg, només les 22 primeres del disc curt tenen opció a fer l'endemà el
programa llarg. No va ser el cas de Moliné que no va poder estar dins després d'un curt no gaire
encertat, per tant no va poder completar la competició.
ENHORABONA A TOTS DOS!!!!!!

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

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ, ALEVÍ I INFANTIL

Els passats dies 21, 22 i 23 de juliol ha tingut lloc a la Seu d'Urgell el Campionat de Catalunya
Benjamí, Aleví i Infantil de patinatge artístic, organitzat impecablement pel nostre club que va
rebre les felicitacions de les autoritats locals i dels federatius de l'àmbit del patinatge català,
presents a la inauguració i clausura.
Amb un pavelló ple de gom a gom durant tot el cap de setmana s'han aplegat més de 70
patinadors d'arreu de Catalunya, que van aconseguir plaça en els seus respectius campionats
territorials, així va ser el cas de la patinadora infantil del CHPA CADÍ Lulan Moyano classificada
en una 4ª posició el passat mes de juny a Tremp i única participant del CADÍ en aquest
campionat català.
Com és habitual en aquests campionats el primer dia per la tarda els patinadors fan els seus
entrenaments oficials de 30 minuts on proven pista i discos. La competició en si va començar
dissabte amb els programes curts al matí, continuant també per la tarda i finalitzant el campionat
durant tot diumenge. La nostra patinadora va fer una 16ª posició provisional en el seu programa
curt el dissabte i diumenge després d'executar el seu disc llarg va poder recuperar 3 posicions
quedant en una classificació final de 13ª, resultat meritori donat el gran nivell vist en aquest
campionat tot i ser les categories més petites.

MOLTES FELICITATS!!!!
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CAMPUS D’ESTIU
Les setmanes del 2 al 8 de juliol i del 9 al 15 es va realitzar el 3 campus Ok stage CHPA Cadí La
Seu 2017. Tècnics de Mataró van organitzar un campus d’hoquei combinat amb diverses activitats
com piscina, ràfting, sortides a la natura,.... amb la participació de 43 esportistes de Mataró,
Barcelona i del nostre Club.
Primer torn Ok stage

Segon torn Ok stage

I la setmana del 16 al 22 de Juliol es va realitzar un altre campus amb tècnics i 23
esportistes de Barcelona amb la col·laboració de monitors del nostre Club.
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