EL CLUB INFORMA NÚM 15 - DESEMBRE 2017
FELICITACIÓ DE NADAL
II Concurs, entre els escolars de 1r i P5 de les escoles del nostre entorn, per realitzar la
postal de Nadal del Club. Un cop mes, tot un èxit de participació.
Després d’una renyida votació la guanyadora ha estat la Núria Aroca Puigdemasa de 1r B
del Col·legi La Salle. Se li ha lliurat un lot de material del Club i un detall per a tots els seus
companys de classe. Tots els dibuixos van ser exposats en la Festa del Caga Tió de la
secció d’hoquei.
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FESTA DEL PATINATGE 2017

El grup de patinadors i patinadores dels nivells C i B, van assistir el passat 2 de
desembre a la Festa del patinatge 2017 organitzada per la Federació de Patinatge
Artístic de la territorial de Lleida, la qual va tindre lloc al pavelló Onze de setembre de la
ciutat de Lleida.
Amb un ball molt animat, van omplir la pista amb ritmes a l'estil country, IAHOOOO!
La patinadora Aina Rubio guanyadora del Trofeu Federació, també va fer el seu ball de
categoria cadet.
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FESTA FINAL DE TEMPORADA DE PATINATGE ARTÍSTIC

El diumenge 17 de desembre la secció de Patinatge va celebrar la Festa de Nadal on
s’acomiadava la temporada. Amb balls en grup i balls individuals, més de 80 patinadores i
patinadors; des dels nivells minis fins a les categories més grans, van omplir la pista
poliesportiva de la Seu fent una exhibició de tot l’aprenentatge assolit en la darrera
temporada.
La festa va comptar amb la presència de la patinadora del club de categoria Sènior, Noemi
Isla Granados, que va demostrar un cop més el seu alt nivell en patinatge.
La festa va finalitzar amb un pica-pica per a tots els assistents i les patinadores i
patinadors van rebre l’obsequi d’una samarreta d’equipació personalitzada per a cada un
d’ells gentilesa del nostre patrocinador Rubi.
La secció de patinatge artístic, dona per finalitzada així una gran temporada en resultats i
es prepara per iniciar amb moltes ganes aquest 2018 que ve carregat de novetats i nous
reptes.

MOLTES FELICITATS A TOTS ELS ESPORTISTES I A L’EQUIP TÈCNIC!!!!!!
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EL CLUB AMB LA MARATÓ DE TV3

En la jornada d’hoquei del dia 16 i en la Festa de Nadal de la secció de Patinatge, els
assistents van poder fer els seus donatius a favor de la Marató de TV3.
L’import total recaptat va ser de 81,64 euros.
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CAGA TIÓ

La secció d’hoquei va celebrar la festa del Caga Tió el passat 21 de desembre. Ens van
visitar els Menairons i el Pare Noel. Els xics de la secció van jugar una estona amb ells i
van fer Cagar el Tió. La resta d’equips van fer partits amistosos i després hi va haver un
petit berenar per a tots els assistents.
Prèviament s’havia realitzat un concurs per obtenir el dibuix del cartell de la jornada. El
finalista va ser en Sergi Cuadrat Castells. El Pare Noel li va fer arribar un lot amb
material del Club. Tots els dibuixos juntament amb els presentats per la postal de Nadal
del club van ésser exposats en la festa.
Moltes gràcies a tots per participar-hi i felicitats al Sergi!!!!!!
Els nostres Menairons i Pare Noel
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EL CLUB VA REALITZAR LA TRADICIONAL RIFA DE NADAL

Un any més el dia 26 de desembre a les 17,00 al Col·legi La Salle es va celebrar la
tradicional rifa del Club.
Amb major o menor sort els assistents van disposar d’una tarda plena d’emocions en
intentar aconseguir una línia o quinto.
Aquest any vam tornar a gaudir de l’actuació del Cor Noves Veus que ens van oferir un
petit repertori de cançons.
Moltes gràcies a tots els assistents, al Cor Noves Veus, al Col·legi La Salle, a tots els
establiments que ens van lliurar articles, als voluntaris que vàrem organitzar la rifa i de
forma molt especial a la “alma máter” d’aquesta festa any darrera any, l’ELENA.
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TECNIFICACIÓ DE PORTERS

Els dies 28 i 29 de desembre es va realitzar una Tecnificació per a tots els porters de la
secció d’hoquei realitzada per l’entrenador Octavi Tarres amb el seu programa Portero
Portería.

XIV TORNEIG DE REIS DEL CLUB PATI VIC

El dia 30 de desembre l’equip Juvenil va participar en el XIV Torneig de Reus del Club
Pati Vic. Torneig que es va endur un dels equips amfitrions, el Vic D. El nostre equip va
aconseguir una merescuda tercera plaça. FELICITATS!!!!!
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