EL CLUB INFORMA NÚM 16 - GENER 2018
PRESENTACIÓ LA NOVA IMATGE DE LA WEB DEL CLUB
Us presentem un nou format i una nova imatge de la web del Club. Hem regenerat aquest
espai amb dos objectius:
Un, que sigui la carta de presentació del nostre Club. Hem refet la presentació, el contingut i
les imatges que mostren i expliquen com és el Club i les nostres dues seccions, on els
nostres patrocinadors i col·laboradors hi tenen un espai predominant.
El segon objectiu és oferir un lloc amb la nostra informació, on s’expliquin els esdeveniments
mes rellevants del Club, es pugui consultar la revista “El Club Informa”, enllaços d’interès i
altres aspectes més interns.
Aquesta web s’anirà complimentant amb més informació.
Us animem a consultar i fer servir aquest nou espai, disponible des de qualsevol dispositiu!
Us agrairem molt qualsevol suggeriment o millora, contactant amb nosaltres a traves del
correu electrònic: comunicació@hoqueicai.cat.

https://hoqueicadi.cat/
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HOMENATGE A 39 ESPORTISTES DE LA NOSTRA CIUTAT
PELS ÈXITS OBTINGUTS DURANT L’ANY 2017

Noemí Isla (3a en el Campionat d’Espanya i 7a del Món) i Lulan Moyano i Enric Porta (3rs en
el Campionat d’Espanya de Parelles) van ésser els elegits del nostre Club juntament amb 1
motorista de trial, 4 karatekes i 31 piragüistes.
El 26 de gener la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell va acollir la gala de reconeixement
públic a 39 esportistes que van assolir resultats rellevants al llarg de l’any 2017. Els homenatjats
van rebre a mans del regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Isidor Alberich, una samarreta
commemorativa, exclusiva per l’ocasió.
En la seva intervenció, Alberich va mostrar la seva satisfacció en nom de la Corporació
municipal: “Que avui us presentem fins a 39 atletes, la majoria molt joves, i de quatre modalitats
esportives, demostra que la nostra ciutat viu i batega amb l’esport. Hi ha esportistes de
primeríssim nivell però també molta gent jove que treballa a diari emmirallant-se en aquests i
somiant arribar el més amunt possible”.
El regidor d’Esports va remarcar també que amb la celebració d’una gala com aquesta
“l’Ajuntament de la Seu vol contribuir a fer realitat aquests somnis, donant suport a l’enorme
tasca que fan els clubs a través dels seus entrenadors i directius, i a l’esforç que sovint fan les
famílies d’aquests futurs cracs”.
Isidor Alberich va finalitzar la seva intervenció tot donant les gràcies a tots per la feina realitzada i
els ha felicitat pels excel·lents resultats que s’han posat de manifest aquest vespre.
Moltes felicitats Noemí, Lula i Enric!!!!!
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XAVI ORRIT, DIRECTOR TÈCNIC DE PATINATGE ARTÍSTIC
ASSISTEIX AL SEMINARI INTERNACIONAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC A ROMA

Del 17 al 21 de gener es va dur a terme a Roma el Seminari Internacional de Patinatge Artístic.
Aquest seminari reunia a jutges i tècnics de referència dels diferents països del món. L'objectiu
d'aquesta trobada era explicar el nou sistema Rollart i establir les bases tècniques pel futur del
patinatge artístic a nivell mundial. El CHPA CADÍ ha estat present en aquest seminari a través del
director tècnic de patinatge artístic, que era un dels tècnics internacionals convidats en aquest
seminari.

El sistema Rollart, que es començarà aplicar el 2019 a nivell internacional, canviarà totalment la
forma de valorar el patinatge artístic. Es tracta d'un sistema molt més complert i objectiu, que
ajudarà a promocionar a nivell mediàtic i esportiu aquesta disciplina. El CHPA CADÍ ja fa un
temps que ha començat a introduir elements d'aquest nou sistema per tal de poder adaptar la
metodologia de treball a aquests nous canvis.

Podeu accedir a la notícia d'aquest event a la pàgina web de la Federació Internacional:
http://www.rollersports.org/discipline/artistic/news/item/1347-world-skate-an-extraordinarysuccess-for-the-first-artistic-roller-skating-international-seminar
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SUPORT AL CLUB

Un any més, volem agrair la contribució dels patrocinadors, de les institucions i dels espònsors al
nostre Club, sense vosaltres el món de l’hoquei i del patinatge artístic a la nostra ciutat seria molt i
molt difícil.

Moltes gràcies a tots per la vostra participació, confiança i
suport!!!!.

ALS NOSTRES PATROCINADORS:

A LES NOSTRES INSTITUCIONS:
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ALS NOSTRES ESPÒNSORS:

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

I A TOTS AQUELLS COMERÇOS QUE DURANT L’ANY COL.LABOREN AMB
EL CLUB APORTANT PRODUCTES I DONANT SUPORT A LES ACTIVITATS
QUE REALITZEM.
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