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

 

 

 EL CLUB INFORMA - NÚM 14 - NOVEMBRE 2017 

  
 

 

 
             

 

 

BUFF DEL CLUB  

 

Si encara no tens el buff del Club, aprofita aquestes dates per regalar-lo. Demana’l 

al/la teu /teva delegat/ada i te’l farem arribar.  

Per només EUR 5,00 
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EL CHPA CADÍ S’ADHEREIX AL DIA INTERNACIONAL PER 
A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES  

 

 

Les seccions d’hoquei i patinatge artístic del CHPA s’han sumat a la diada reivindicativa que es 
celebra el 25 de novembre.  

Els patinadors, patinadores i tècnics, pares, van lluir el llaçet lila en els entrenaments i en els 
partits del cap de setmana, mostrant d’aquesta manera el nostre rebuig a la violència de gènere.  
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I una mostra del nostres equips d’hoquei. 

Moltes gràcies a totes i tots! 
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 QUATRE PATINADORES DEL CLUB CLASSIFICADES PER 
LA COPA CATALANA DE CATEGORIES 

 

 

El Club ha obtingut quatre podis el cap de setmana del 04 i 5 de novembre a la Copa Lleida de 

patinatge, que en aquesta ocasió es va disputar a Torrent de Cinca. El club urgellenc hi va 

desplaçar cinc patinadores. 

En categoria juvenil, Alba Garcia va ser la guanyadora. En infantil, Noa Guillermo va quedar 

segona. Pel que fa a aleví, el Cadí va ocupar tres dels quatre primers llocs: victòria d'Aina 

Vilana, seguida de Paula Giribet en segon lloc, i quarta posició per a Paula Garcia que malgrat la 

bona posició no la classificava per la copa catalana.  

Aquests bons resultats territorials han permès a quatre patinadores urgellenques classificar-se 

per a la Copa Catalana de Categories, que és va celebrar el 25 de novembre a Vidreres. 

La jornada va incloure els entrenaments i el programa llarg en cadascuna de les categories. 

Felicitats per l'esforça totes cinc i a continuar treballant!!!! 
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EL CLUB PARTICIPA A LA COPA CATALANA DE 
CATEGORIES 

 

 

El dissabte 25 de novembre, és va celebrar a la localitat Gironenca de Vidreres, la Copa 
Catalana de Categories, on el Club ha participat amb 4 patinadores en diferents categories: 
Paula Giribet i Aina Vilana en la categoria aleví, Noa Guillermo en la categoria infantil i Alba 
Garcia en la categoria Juvenil. 

Com és habitual, durant el matí, les diferents territorial van poder fer els entrenaments oficial, així 
doncs, les nostres patinadores acompanyades pel tècnic Xavier Orrit van poder tindre el primer 
contacte amb la pista del club vidrerenc.  

La competició és va iniciar a les 15h15 amb l’obertura del campionat i la pujada de la senyera, 
acte seguit, les participants alevines van ser les primeres de competir, seguides de la resta de 
categories. La tarda va transcórrer amb uns bons resultat pel nostre club: Aina Vilana va quedar 
3ª i Paula Giribet va obtindré una 7ª posició, Noa Guillermo va obtindré una 8ª posició, i l’Alba 
Garcia va finalitzar en 7a posició. 

Felicitem a totes les nostres patinadores i les animem a seguir treballant per millorar i 
assolir nous reptes.   

  

 



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

 

 

  

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.  

 

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

interessades. 

 

  

FINALITZA LA VENDA DE LOTERIA DE NADAL DEL CLUB  

 

 

Finalitza la venda de loteria del club. Recordem 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”. 

 

 

 


