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 EL CLUB INFORMA   

NÚM 11 - AGOST 2017 

 

  
 

 

 

 
             

  

RECORDEU 

 

Si voleu afegir d’altres persones a la llista de distribució del butlletí, faciliteu-nos el seu correu 

electrònic. Envieu les dades a comunicació@hoquei.cat . 

 

Si voleu incloure alguna notícia al butlletí, la podeu enviar a comunicació@hoquei.cat   i 

l’equip de redacció valorarà la seva idoneïtat i publicació. 

 

Us animem que compartiu anècdotes viscudes al Club pels esportistes, socis, aficionats.... Si 

en voleu publicar una, la podeu enviar a comunicació@hoquei.cat  i l’equip de redacció 

valorarà la seva idoneïtat i publicació. 
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JORDI PONS, SUBCAMPIÓ DE L'EUROPEU U17 D’HOQUEI 

PATINS 

 

 
El porter de l'equip infantil del CHPA Cadí, Jordi Pons Mendieta , ha aconseguit la medalla de 

plata al 36è Campionat d'Europa d'Hoquei Patins U17, que es va disputar a principis d’agost a la 

població italiana de Fanano.. El campió ha estat finalment Portugal, que va vèncer a la final (1-0) 

gràcies a un gol d'or a la pròrroga. 

 
Jordi Pons no ha estat l'únic representant del club urgellenc en aquest Europeu U17, ja que la 

selecció d'Andorra també ha comptat amb la presència de Roc Xanxo Prilló . L'equip andorrà, 

que va finalitzar en 7a posició, també tenia exjugadors del Cadí com Oriol Cortés, Bernat 

Picanyol i Iu Escabrós, a més a més del fins ara membre de l'Andorra HC Nil Dilmé, que s`ha 

incorporat al Cadí. 

 

 
En Jordi Pons i Roc Xanxo 

 
 
Primer seleccionat estatal del Cadí  
 
En la història del CHPA CADÍ, que aquest any compleix 30 anys, Jordi Pons és el primer jugador 

d'hoquei patins format al club que ha jugat amb una selecció espanyola de categories de base i 

també amb la selecció catalana (els anys 2016 i 2017). Pel que fa a l'àmbit de les pre-seleccions 

(15 components), el club també s'ha estrenat posicionant el 2016 un jugador a la pre-selecció 

catalana U16 (Pons), i aquest 2017 amb tres jugadors a la pre-selecció catalana (sub-17) (Pons, 

Planes i Escolà) i dos a la pre-selecció espanyola U17 (Pons i Escolà). 

 

FELICITATS A TOTS!!!!! 
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LES BORGES BLANQUES ACULLEN LA FINAL D’INICIACIÓ 

DE PATINATGE ARTÍSTIC DE LLEIDA  

 

 
 

El 29 de juliol, es va celebrar la Final d'Iniciació de Patinatge Artístic de Lleida a Les Borges 

Blanques, on el nostre club, tenia 18 patinadores classificades, sent el CHPA CADÍ LA SEU 

D'URGELL el club de la província amb major nombre de participants classificades per a la Final. 

Totes les patinadores van demostrar molt bon nivell, i van fer una bona representació del club.  

La jornada va començar amb les participants del nivell B: Berta Giribet, va quedar sisena, Chlòe 

Garmón; dinovena, Aina López; vintena, Irune Movellano; vint-i-tres i Aina Serra vint-i-quatre. 

En el nivell C, van participar: Blanca Moya, que va quedar vuitena, Mònica Pintat; tretzena, Berta 

Parra; quinzena i Abril Egea; vint-i-vuit. En el nivell E: Yanay Sabaté va quedar vuitena i Andrea 

Gràcia onzena.  

La sessió de tarda va continuar amb el nivell A amb les següents participants: Laia Barrio va 

quedar sisena, Martina Trenado setena, Jael Casal vuitena, Alba Martínez desena i Paula Garcia 

onzena. En el darrer nivell d'iniciació; Debutants, van participar Queralt Viudez que va quedar 

segona i Aina Vilana quarta. Una jornada de patinatge on les patinadores del CHPA – CADÍ van 

demostrar el bon nivell assolit durant aquesta temporada i l'esforç i constància de cada una 

d'elles.                                              ENHORABONA!!!! 
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JA DISPOSEM DELS NOUS VALS DE DESCOMPTE  

 

 

Ja Disposem dels nous vals de descompte del Centre Comercial Sant Eloi. Recordem que 

amb el val de descompte gaudireu de descomptes en les benzineres Total i en determinades 

seccions del Centre Comercial Sant Eloi a la vegada que el Club rep una aportació econòmica 

en funció del consum total efectuat amb els vals del Club. 

 

Aquest val incorpora millores respecte als anteriors doncs és vàlid fins al juny 2018 (ja no cal 

renovar-lo) i incorpora un descompte del 10% en la parafarmàcia i alimentació esportiva en els 

productes indicats.  

 

Ja podeu sol·licitar al vostre/delegat/ada els vals de descompte per gaudir dels corresponents 

descomptes. Us animem a que l’utilitzeu i en feu arribar a totes aquelles persones que puguin 

estar interessades.  

 

 

 

 


