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INICIEM EL CAMÍ CAP ALS JOCS SPECIAL OLYMPICS 2018
La nostra ciutat i Andorra la Vella acullen del 21 al 22 d’octubre el Territori Special amb més
de 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual.
Els esports que es disputaran són: atletisme i Torneig Internacional de futbol sala a Andorra la
Vella; bàdminton, ciclisme i petanca a La Seu d’Urgell. L’esdeveniment està organitzat per
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, el Comú d’Andorra la Vella, la Federació ACELL (Federació
Catalana d’esports per a persones amb discapacitat intel·lectual) i Special Olympics
Catalunya. Serà la primera vegada que els Jocs Special Olympics es faran conjuntament
entre dos països i en territori pirinenc on s’esperen a més de 1.500 persones entre
esportistes, entrenadors/es, familiars i públic assistent.
En l’acte de cloenda que tindrà lloc a La Seu d’Urgell el diumenge 22 a les 14h es presentarà
el logotip dels Jocs Special Olympics 2018.
US ANIMEM A QUE US FEU VOLUNTARIS D’AQUESTA MAGNÍFICA FITA!!! ENTRA A: http://www.laseu.cat/
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NOEMÍ ISLA, 7A DEL MÓN EN ELS WORLD ROLLER GAMES

Noemí Isla, és una de les millors patinadores del món, concretament la 7a millor patinadora de
un total de 37 patinadores.
La 1a edició dels World Roller Games, campionat mundial de totes les modalitats de patinatge
sobre rodes, competició que es convocarà cada 2 anys, s'ha celebrat a Nanjing (China) la 1a
setmana de setembre amb la participació de 2 patinadores de Lleida en la modalitat de lliure
individual Sènior.
La patinadora del CPA Mollerussa Pla d'Urgell, Monica Gimeno, i , del CH Cadí, Noemi Isla, van
fer excel·lents programes que les van deixar en el Top Ten Mundial.
La Noemí va aconseguir mantenir-se setena en el programa llarg, mateixa posició que en el
programa curt. Va realitzar un emocionant programa llarg amb una bona combinació de salts
dobles i triples, piruetes de màxima dificultat i estils de màxim nivell.

ENHORABONA NOEMÍ!!!!!!
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LA SEU TORNA A COMPTAR AMB UN EQUIP SÈNIOR
D’HOQUEI PATINS.

El dissabte 16 de setembre a les 19:30h al poliesportiu de la Seu el nou equip sènior del CHPA
CADÍ es va iniciar en la Lliga Segona Catalana d'hoquei patins amb la visita del HC Valls.

Un bon nombre de seguidors va presenciar el debut d'aquest equip que agafa el relleu del Sènior
que va jugar des de la temporada 2008-2009 fins a la 2011-2012.
L'equip compta amb cinc jugadors formats al CHPA CADÍ com són Pau Batllori (porter), Aleix
Porta, Martí Puigdemasa, Francesc Farràs i Josep Carmaniu, i dos jugadors, Aleix Besolí i Josep
Altimir, formats al CHP Bellver de Cerdanya, tots ells d'entre 18 i 21 anys. A més d'aquests
jugadors l'equip es reforça amb components de l'equip juvenil del CHPA CADÍ.
L'equip està dirigit per l'entrenador Manel Rubio, actual entrenador de l'equip juvenil del CHPA
CADÍ, acompanyat per Santi Sirvent com a segon entrenador, provinent del CHP Bellver i anterior
entrenador del CHPA CADÍ en la dècada del 1990. L'objectiu de l'equip és pujar a la Lliga Primera
Catalana.
Aquesta temporada jugaran al grup E de Segona Catalana, format per 12 equips i que els portarà
a jugar 22 partits. La resta de rivals són: HC ALPICAT, CHP AMPOSTA, CAMBRILS CH, SH
CASAL L'ESPLUGA, CP FLIX, CH JUNEDA, CP RIUDOMS Costa, CP SITGES, HC VALLS, CH
VILA-SECA i CP VILAFRANCA Capital del Vi.
El resultat d'aquest primer partit davant el HC VALLS va ser d'empat a un gol, resultat en que va
començar marcant el conjunt urgellenc a falta de 4 minuts per finalitzar la primera part, i que a
falta d'un minut pel final del partit van empatar els de Valls amb un tir de falta directa. Com a punt
a tenir en compte, el HC VALLS jugava a Primera Catalana l'anterior temporada.
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CAMPIONAT FEDERACIO JUVENIL I SÈNIOR

El tercer cap de setmana de setembre, es va celebrar a Santa Cristina d'Aro, el Campionat
Federació Juvenil i Sènior, en el qual la patinadora Berta Alriols Quinquillà del nostre Club hi va
participar amb la categoria juvenil amb un total de 29 patinadores.

Dissabte 16 al matí es van fer els entrenaments oficials i a la tarda es van fer els programes
curts on la Berta es va posicionar 14a provisionalment. Diumenge 17 la Berta, va realitzar un
molt bon programa llarg i finalment va quedar en 4a posició en el Campionat Federació.

MOLTES FELICITATS BERTA!!!!!

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

TROFEU CIUTAT DE SOLSONA

El dia 30 de setembre , es va celebrar a Solsona l’últim Trofeu Federatiu de la temporada 2017.
El dissabte al matí va ser el torn de les categories grans del CHPA CADÍ, cadet, juvenil femení i
juvenil masculí i per la tarda el torn de les categories petites, infantils. En aquest trofeu les
patinadores i patinador del nostre club van realitzar els programes llargs. Bons resultats
obtinguts de totes les patinadores del club, fins i tot pujant a podi 3 dels nostres patinadors.
Resultats:
- Infantil: 5º Aina Izquierdo - 6ª Lulan Moyano - 7ª Jana Raya - 8ª Natalia Moreno 11ª Jana
Galabert - 13ª Noa Guillermo.
- Cadet: 2ª Aina Rubio
- Juvenil Masculí: 1º Enric Porta
- Juvenil Femení: 1ª Paula Moliné - 5ª Alba Garcia

MOLTES FELICITATS!!!!!
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