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 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

El passat dia 9 de març de 2017 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del Club. Els 
principals temes tractats van ésser: 

- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
- Aprovació del tancament de l’exercici 2016. 
- Aprovació del pressupost per l’exercici 2017. Bàsicament es tracten dos temes, la situació 

econòmica de la secció de Patinatge i que requerirà de mesures detallades en el següent 
punt i l’increment de la partida pressupostària dedicada a tècnics motivada per l’ampliació 
del nombre d’aquests, costos legals i tecnificacions. 

- Aprovació, per a la secció de Patinatge, de l’increment de la quota d’activitats en Eur 5,00 
mensuals. Paral·lelament es va aprovar que els esportistes hauran de fer front als costos de 
les voltes i inscripcions a campionats. A finals d’any si la secció disposa de remanent 
s’utilitzarà per la realització de tecnificacions als esportistes. Si bé donada la diversitat de 
preus de les inscripcions, en funció de la categoria, s’està realitzant una anàlisi en més 
detall de la situació per si és més adient aplicar algun altre criteri. 

- Presentació de la nova Vicepresidenta del Club la Gemma Coll. 
- Explicació del procés de fusió dels dos clubs de Patinatge. 
- Precs i preguntes. 
- En el procés d’actualització del Club, s’informa que es vol renovar el Reglament de Règim 

Intern i s’està valorant la possibilitat de canviar la web del Club. També s’estan avaluant 
diverses idees per fer més visible que som de La Seu d’Urgell i així donar a conèixer, encara 
més, el nom de la nostra ciutat arreu on van els nostres esportistes. 
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        L’ENTREVISTA 
 
   

 

 

 
Com van ésser els inicis del patinatge al nostre club? - Doncs no puc contestar a això 
perquè quant jo vaig arribar ja estava format el club i el grup de nenes que vaig entrenar ja sabia 
patinar i venien d’altra entrenadora. Malgrat que aquest grup es va desfer després vam tenir 
sang nova, amb petits que mes endavant han tingut un paper important dins el patinatge. 

 
Recordes quins van ésser els primers alumnes? - Dels cognoms no, la memòria falla, els 
noms crec que si: 

Urgell, Maria, Ingrid, Ariadna i Ana Mª, aquesta ultima volia fer hoquei. Aquestes son les que van 
marxar, bé l’Ana Mª no, ella va complir el seu somni i va passar a hoquei. Dels nens que van 
venir després hi ha molts noms, i alguns també els vaig ensenyar per passar a hoquei: Inca, 
Aixa, Jana, Ot, Guillem, Pau, i d’altres que no recordo.   

 
La principal fita aconseguida? - Que la canalla continues patinant. 

 
Una tasca que t’hauria agradat acomplir? - Continuar en el club per prosperar.       

 
Recordes alguna anècdota - Si, quant vam reclutar nens nous recordo que deixàvem als pares 
ajudar a patinar als nens a la pista, i en concret l’avi de Ot Planes en Pep anava davant del seu 
net amb un xupa xup com a esquer i l’altre pobre intentant patinar darrera d’ell per enxampa’l. 

 
Vas continuar la teva tasca d’entrenadora? - No, per desgracia no. 

 
Un desig pel Club?- Moltes glories i trofeus. 

Agrair-te de tot cor el temps que vas estar al Club i per l’entrevista. També aprofitem l’ocasió per 
felicitar-te el teu 50 aniversari que ha estat aquests dies. 

Records de tot el CHPA CADÍ!!!! 

 

 

 

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

En aquest butlletí entrevistem a la 
Maria Jose Rodriguez, una de les 
primeres entrenadores de la secció 
de patinatge artistíc.  

Temporades 2003 - 2005  
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TECNIFICACIÓ PARELLA D’ARTÍSTIC 

 

Els dies 18 i 19 de març, la nostra parella d'artístic composta per la Lulan Moyano i l'Enric 
Porta han fet la 2a Jornada de Tecnificació de l'Alt Rendiment Català de Parelles Artístic 2017, 
convocats juntament amb d’altres parelles d'arreu de Catalunya. Aquesta Tecnificació es va 
realitzar al poliesportiu de Cardona.  

En aquesta concentració han fet preparació física, preparació tècnica i tallers, acompanyats 
pel director tècnic del club Xavi Orrit i el tècnic italià Patrick Venerucci. 
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“CAP A FLIX!!!!” 

El CHPA CADÍ INFANTIL GUANYA A LA PISTA DEL ICG LLEIDA LLISTA I S'ASSEGURA 
LA PLAÇA PEL CAMPIONAT DE CATALUNYA. 

Un partit, trepidant i molt emocionant, va enfrontar als dos primers classificats del grup P4 de 
la Lliga Preferent Infantil d'Hoquei Patins, el passat dissabte 25 de març a les 18:15 a 
Juneda. Victòria per 3 gols a 4, molt treballada. 

Gràcies a aquesta victòria, i a falta de dues jornades per acabar la Lliga Preferent, el CHPA 
CADÍ està matemàticament classificat pel Campionat de Catalunya Infantil, tenint assegurada 
la segona plaça del grup (es classifica el primer i segon de cada grup, d'un total de 4 grups 
de 8 equips cadascun). 

L’equip infantil tornarà a reviure la situació de fa dos anys en que també es va classificar pel 
Campionat de Catalunya en categoria Aleví, celebrat a Salt (Girona). En aquella ocasió es va 
proclamar campió de Catalunya. 

Enguany el Campionat de Catalunya Infantil d'hoquei patins es celebrarà a la pista del CP 
FLIX els dies 21, 22 i 23 d'abril, on hi participaran els 8 millors equips infantils de Catalunya. 

A hores d'ara també ja tenen la seva plaça assegurada els equips : FC BARCELONA Lassa i 
CP VIC A, CP MANLLEU A i CE ARENYS DE MUNT. 

El club vol agrair a l'afició el gran recolzament que ha tingut aquest equip durant tota la 
temporada, en els partits jugats a casa, omplint les grades del poliesportiu, tant per part dels 
socis, familiars, jugadors de les diferents categories, esportistes del Club de la secció de 
Patinatge, així com de tots els simpatitzants de la Seu. També agrair especialment a les 
institucions i patrocinadors el seu suport. Tots ells han acompanyat i ajudat a aconseguir 
aquesta fita!!!!!!.  

I ARA TOTS A FLIX!!!!!!!!!!!!!! 
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TERRITORIAL GRAN DE PATINATGE ARTÍSTIC 

 

Els pròxims dies 8 i 9 d’abril es celebrarà al Pavelló Municipal d’Esports de la nostra ciutat la 
Territorial Gran de Patinatge Artístic de les categories Cadet, Juvenil, Junior i Sènior. 

Us animen a que vingueu i doneu suport als nostres esportistes!!!!! 
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CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE PATINATGE ARTÍSTIC 

Del 10 al 13 d’abril es realitzarà el Campus de Tecnificació de Patinatge Artístic a les nostres 
instal·lacions.  

El campus està dirigit pel Coordinador Esportiu del CHPA Cadí Xavi Orrit amb la col·laboració 
del nostres Tècnics. A més comptarà amb la Mónica Delli i la Tanja Romano com a Tècnics 
convidats.  

Ja s’ha lliurat el tríptic d’aquest campus però si preciseu informació al respecte ho podeu 
sol·licitar als corresponents delegats, tècnics o enviant un correu a 
patinatgeartisticchadi@gmail.com. 
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LÈXIC D’HOQUEI SOBRE PATINS – 1 PART 

Ja fa uns anys, es va editar un tríptic amb l'ús correcte de la terminologia en la modalitat de 
l'hoquei patins amb l'objectiu de normalitzar el lèxic que utilitzem en aquest esport. 

Aquest va ésser fet pel Consorci per la Normalització lingüística (CNL), i en concret pel Servei 
Comarcal de Català del Pla d’Urgell amb la finalitat de normalitzar i donar a conèixer el lèxic 
català que cal utilitzar en l'hoquei sobre patins. 

El lèxic consta d'un centenar de paraules, dividides en diferents apartats (l'equip, els jugadors, el 
partit, la pista de joc i l'arbitratge). Si bé és cert que aquest esport està molt normalitzat en la 
llengua dels mitjans de comunicació, també ho és que hi ha força termes que s'utilitzen 
erròniament. Canyellera, conquilla, espatllera, plastró... en són clars exemples.  

L’objectiu d’aquesta actuació és, doncs, contribuir a la fixació d’aquest lèxic. 
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GUANYADORA DEL CONCURS D’INSTAGRAM 

 

Us adjuntem la fotografia presentada per la Montse Mir i que ha estat la guanyadora del 
concurs d’instagram: 

“El Club al Camino de la Plata”  

Les protagonistes han estat obsequiades amb material del Club. 

 

 

 

EL CLUB INFORMA 

       

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 recordem que 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. 

 

 

               

 

 


