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LOTERIA DE NADAL 

Ja disposem dels dècims de la loteria de Nadal per les/els sòcies/socis que en desitgin.  

La podeu sol·licitar als/les vostres delegats/des. Data màxima petició: 15/11/17.  

 

Insistim amb el mateix número de l’any passat. Recordeu que el numero 87717 és 
emblemàtic doncs: 

• Comença per 87 any de creació oficial del Club. 
 

• Finalitza amb 17, aquest any i en el que estem celebrant els 30 anys. 
 

• Al mig un 7 i sumant les xifres dóna 30. 

Esperem i desitgem que sigui el “gordo”. 
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AINA IZQUIERDO GUANYA EL CAMPIONAT FEDERACIÓ 
INFANTIL DE PATINATGE 

 

 

 

El CHPA Cadí va comptar amb quatre representants al torneig, disputat a Celrà i reservat a 32 

patinadores d'arreu de Catalunya 

La nostra patinadora Aina Izquierdo ha guanyat el Campionat Federació de patinatge en 

categoria infantil. El torneig, organitzat per la FCP, es va disputar el cap de setmana passat a 

Celrà (Gironès) i també incloïa les categories aleví i benjamí. 

A banda, el CHPA Cadí-la Seu va comptar amb tres representants més a nivell infantil; és a dir, 

la meitat de les 8 seleccionades de la Territorial de Lleida. Jana Raya va finalitzar en 5a posició, 

Jana Galabert va ser 9a i Natalia Moreno 10a. El torneig tenia la participació de 32 patinadores 

d'arreu de Catalunya, seleccionades en els respectius torneigs territorials. Dissabte es va fer els 

programes curts de totes les categories i diumenge es va completar la competició amb els 

programes llargs. 

 

ENHORABONA AINA I FELICITATS A LES JANES I NATÀLIA!!!!!! 
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L’ENTREVISTA: NOEMÍ ISLA 

 

 

Volem recollir les vivències i/o opinions de persones o institucions vinculades a la història del 

nostre Club. La Noemí, és una de les millors patinadores del món, concretament la 7a millor. 

No us podeu perdre l’entrevista, en ella, ens explica quan va començar a patinar, quantes hores 

entrena al dia i com veu ella el patinatge artístic al nostre país. 

La podeu veure en la pàgina de facebook: https://www.facebook.com/pacadilaseu/ i també al 

canal de youtube del Cadi: https://www.youtube.com/watch?v=LMBGnRf5wLM&t=65s. 

 

TECNIFICACIÓ PARELLA ARTÍSTIC  

 

Els dies 7 i 8 d'octubre, la parella d'artístic del nostre club Lulan Moyano i Enric Porta, van estar a 

la 3ª Tecnificació de Parelles Artístic al CAR de Sant Cugat del Vallès, convocats juntament amb 

altres parelles d'arreu de Catalunya.  

En aquesta concentració van fer preparació física, preparació tècnica i tallers, i van treballar de 

valent amb el tècnic convidat l'italià Patrick Venerucci. 
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CHPA CADÍ A LA INTERLAND CUP 2017 

 

 

Els dies 7 i 8 d'octubre va tenir lloc una nova edició de la Interland Cup a Mouvaux, on la 

patinadora del nostre club Aina Izquierdo, acompanyada pel director tècnic del nostre club Xavier 

Orrit Prat, hi va participar formant part de la selecció espanyola 

Divendres dia 6 es van fer els entrenaments oficials dels diferents països participants. 

Dissabte 7 al matí, la Aina va competir en categoria Infantil amb un únic programa, que va 

finalitzar en una 14a posició. Es va acabar el dia amb l'entrega de premis i la clausura de la 

competició. 

Felicitats per l'esforç i a continuar treballant!!!! 
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EL CLUB A LA FIRA 
 

 

 

El CHPA CADÍ va estar present a la Fira de Sant Ermengol 2017. Aquest Any el nostre estand 

estava confeccionat amb fotografies de les nostres seccions d’hoquei patins i patinatge artístic. 

 

Gràcies a totes/s les/els sòcies/s que vàreu col·laborar en el disseny, muntatge i desmuntatge. 

Un agraïment especial a la Rosa Mari i a la Pili. 
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EL CLUB A LES ESCOLES 

 

 

Davant la bona acceptació l’any passat del concurs per fer la nostra postal de Nadal repetim 

l’experiència. 

Hem engegat el concurs per dibuixar la postal de Nadal amb la que el Club felicitarà les festes. 

Adreçat a alumnes de P5 i 1r de les escoles del nostre entorn. 

  

CONCURS DE DIBUIX DEL CARTELL DEL CAGA TIÓ 

 

 

La secció d’hoquei celebrarà la festa del Caga Tió durant el mes de desembre pels esportistes 

d’Escola i d’Iniciació. Més endavant us facilitarem la data en què es realitzarà i la informació dels 

actes programats. 

Ara estem cercant el dibuix pel cartell de la festa. S’ha lliurat als esportistes de les categories 

comentades un imprès per fer-lo. Si algú en precisa en tenim al despatx del club. 

Resum de les bases: 

Termini: fins el 24 de novembre. 

Lliurar: als delegats, entrenadors o membres de la Junta.  

Jurat: Junta CHPA CADÍ 

Premis: material del club pel guanyador/a. 

PARTICIPA!!!!!!!!!!!   

  

 


