EL CLUB INFORMA
NÚM 9 - JUNY 2017
El CHPA - CADÍ LA SEU acollirà el Campionat de Catalunya de Benjamí,
Aleví i Infantil
El cap de setmana del 21, 22 i 23 de juliol el nostre club acollirà el Campionat de Catalunya de Benjamí,
Aleví i Infantil, que aplegarà a la Seu patinadors i patinadores d'arreu del territori. El divendres tarda,
s'iniciarà la competició amb els entrenaments oficials, on els participants podran provar pista.
Les competicions seran el dissabte i diumenge, dividides en les diferents categories participants i en
masculí i femení.
Us animem a que vingueu a donar suport a la nostra patinadora Lulan Moyano de la categoria infantil,
que va obtenir la quarta plaça en la Territorial de Lleida, aconseguint així, la classificació per participar
en aquest Campionat de Catalunya.
Si voleu gaudir de bon patinatge artístic, no us el perdeu. Us hi esperem!
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Cinc medalles per al CHPA Cadí-Patinatge Artístic al Trofeu Ciutat de
Mollerussa

El CHPA Cadí-Patinatge Artístic ha participat els dies 10 i 11 de juny, al Trofeu Ciutat de
Mollerussa. Un total d'11 esportistes han pres part en la competició, en què s'ha sumat cinc
medalles.

Pel que fa a dissabte, Aina Rubio va aconseguir la plata en la categoria cadet, on Andrea
Tarrés va ser tercera. Diumenge, la patinadora Lulan Moyano va acabar en segona posició en
Infantil, on també hi van competir Aina Izquierdo (4a), Natalia Moreno (6a), Jana Raya (7a), Noa
Guillermo (9a) i Jana Galabert (11a). En Juvenil femení, Paula Moliné va ser segona i Berta
Alriols, 4a, mentre que en Juvenil infantil, Enric Porta va ser primer.

El matí de dissabte i diumenge es van fer els entrenaments oficials i, a continuació, es van
disputar els discs curts. Durant les tardes es van executar els programes llargs.
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Quatre jugadors del CHPA Cadí, bronze al Campionat de Catalunya
amb la selecció de Lleida
Quatre jugadors del CHPA Cadí, Jordi Pons, Ot Planes, Joel Raya i Gerard Escolà, han
aconseguit el bronze al Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials Infantils d'hoquei
patins, formant part del combinat de la demarcació de Lleida.
La competició es va dur a terme el cap de setmana del 3 i 4 de juny a Reus, i hi van participar sis
equips provinents de Barcelona (2), Tarragona, Lleida, Girona i Andorra.
La selecció de Lleida es va enfrontar a les dues de Barcelona, A i B. El primer partit contra el
Barcelona A, que va proclamar-se campió del campionat, va ser molt igualat. Els barcelonins es
van avançar amb un gol a la primera part, neutralitzat per la selecció de Lleida a l'inici de la
segona, amb un gol de Jordi Bosch (ICG Lleida Llista). L'equip barceloní es va tornar a avançar
a 4 minuts del final, resultat que es va mantenir fins a la finalització del matx (2-1). Aquest primer
resultat situava a la selecció lleidatana fora de la lluita per la victòria de diumenge.
Contra el Barcelona B, l'equip lleidatà va dominar aconseguint un 2-0, amb gols de Sergi Duch
(ICG Lleida Llista) i Joel Raya (CHPA Cadí) i classificant-se segon de grup. En el tercer partit
davant el Tarragona, en la lluita pel tercer i quart lloc, la selecció de Lleida va imposar-se per un
contundent 7-3, tot i que a la mitja part només s'havia avançat amb un 1-0. Tercer lloc per la
selecció lleidatana.
El resultat del campionat es va resoldre amb una final entre la selecció de Girona i la de
Barcelona A, amb la victòria d'aquesta última per 7-3.

Representació andorrana al Campionat de seleccions
Per part de la selecció andorrana també hi va haver representació del CHPA Cadí, amb la
participació del jugador infantil Roc Xanxo. Igualment hi formaven part representants
alturgellencs com Oriol Cortés i Gerard Caminal, exjugadors del club de la Seu i actuals jugadors
de l'Andorra HC.
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Participació del CHPA Cadí al Territorial Petit Tremp

Lulan Moyano s'ha classificat per al Campionat de Catalunya que s'organitzarà el mes de juliol a la
Seu, mentre que Natalia Moreno, Jana Raya, Aina Izquierdo i Jana Galabert prendran part en el
Campionat Federació.

El CHPA Cadí ha participat el 24 i 25 de juny, al Campionat Territorial de les categories benjamí,
aleví i infantil, que s'ha disputat a Tremp. Sis patinadores han pres part en la competició, una de
les quals s'ha classificat per al Campionat de Catalunya i quatre per al Campionat Federació.
En relació amb les classificacions, Lulan Moyano va ser 4a al programa llarg després d'aconseguir
la mateixa posició al curt; Natalia Moreno va acabar en 5a posició al programa llarg, malgrat la
seva 3a plaça al curt; Aina Izquierdo va ser sisena tant al programa curt com al llarg; Jana Raya va
finalitzar 9a al programa llarg, després de ser 8a al curt; Jana Galabert va aconseguir una 10a
posició, millorant la 12a del curt i, finalment, Noa Guillermo va ser 13a al programa llarg i 11a al
curt.
Lulan Moyano serà present al Campionat de Catalunya benjamí, aleví i infantil que tindrà lloc els
dies 21, 22 i 24 de juliol a la Seu d'Urgell, i Natalia Moreno, Jana Raya, Aina Izquierdo i Jana
Galabert participaran al Campionat Federació, que es disputarà del 20 a 22 d'octubre a Celrà
(Girona).
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Casal de patinatge per als més petits
La setmana del 19 al 23 de juny es va dur a terme el casal de patinatge gratuït per a nens i
nenes que volen iniciar-se en el patinatge o l'hoquei.
Celebrem el gran èxit de participació; més d'una vintena de nens i nenes d’edats entre 4 als 10
anys hi van participar i van poder gaudir sobre quatre rodes.

OKstage CHPA Cadí La Seu 2017
Les setmanes del 2 al 8 de juliol i del 9 al 15 es realitza el 3 campus Okstage CHPA Cadí La
Seu 2017. Tècnics de Mataró realitzaran un campus d’hoquei combinat amb diverses activitats
com piscina, ràfting, sortides a la natura,....I la setmana del 16 al 22 de Juliol es realitza un
altre campus amb tècnics i esportistes de Barcelona.
Els nostres esportistes conviuran aprenentatge i experiències amb d’altres jugadors/es de
Mataró, Barcelona,......
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Noemí Isla al XXV Campionat d'Espanya Júnior i Sènior 2017 a
Platja d'Aro

Durant els dies 15, 16 i 17 de juny va tindre lloc el XXV Campionat d'Espanya Júnior i Sènior
2017 a Platja d'Aro (Girona) organitzat pel Foment Cassanenc. El CHPA CADÍ va estar
representat en la categoria absoluta per la patinadora sènior Noemí Isla, acompanyada pel
director tècnic del club Xavi Orrit, formant part del grup de 4 patinadores de la Territorial de
Lleida classificades anteriorment en els respectius Campionats de Catalunya.
Després dels entrenaments oficials i els contactes de pista reglamentaris, a la primera jornada
de competició de divendres Isla va executar un bon disc curt posicionant-se en un meritori 3r
lloc provisional. Pel que fa el programa llarg la patinadora del CHPA Cadi va realitzar una
impecable actuació amb puntuacions per sobre dels nous que li van permetre aconseguir la 3a
plaça definitiva.
El primer lloc de la competició va ser per Mònica Gimeno (CPA Mollerussa) i la medalla de
plata per la patinadora del CPA Caldes d’Estrach, Carla Escrich. La propera parada de la nostra
patinadora serà el Campionat d'Europa absolut que tindrà lloc a Itàlia del 28 de juliol al 6
d'agost.

Moltes felicitats!!!
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El Club informa
Recordeu,
Si voleu afegir 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.

El Club informa

Aquest mes de juliol i agost no es generarà el butlletí. No patiu que el mes de setembre
tornarem amb l’actualitat del nostre club.

Bon estiu a totes i tots!!!!!!!
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