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 EL CHPA CADÍ PRESENTA TRES PROPOSTES ALS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va tornar a obrir un procés de participació ciutadana per tal que els 
veïns i veïnes del municipi puguem decidir en què s’invertiran 100.000 € del pressupost municipal. 
 
El Club ha presentat les següents propostes: i) megafonia pel poliesportiu, ii) arranjament del parquet 
de la pista del poliesportiu i iii) marcador electrònic per la pista polivalent. 
 

Del 17 de maig al 16 de juliol de 2017 es realitzarà la validació tècnica de les propostes. Serà una 
comissió de personal tècnic municipal qui analitzarà la viabilitat tècnica i econòmica de les noves 
propostes. Esperem que les nostres propostes siguin considerades viables. 

La fase de votacions es realitzarà del 17 al 30 de juliol de 2017. La població major de 16 anys 
empadronada al municipi tindrà l'oportunitat de prioritzar les propostes viables, segons criteris 
d'urgència i expectatives futures del municipi, mitjançant un procés de votació popular. 
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ESCOLA DE PATINATGE GRATUÏTA 
 

 

Del 19 al 23 de juny es realitza l’escola de patinatge gratuïta per a nens i nenes de 4 a 8 
anys.  

Període d’inscripció del 26 de maig al 15 de juny.  

Pots portar els teus patins o te’ls deixem durant l’activitat de forma gratuïta. 
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TERCER LLOC AL CAMPIONAT D’ESPANYA DE PARELLES 2017 
 

L’Enric Porta i la Lulan Moyano del CHPA CADÍ aconsegueixen el tercer lloc al Campionat 
d'Espanya de parelles 2017. 

  
El Pavelló Municipal Toni Sors de Sant Vicenç de Montalt va acollir, els passats 19 i 20 de 
maig, el Campionat d´Espanya de parelles de patinatge artístic i dansa 2017, on hi va prendre 
part per primera vegada el club CHPA CADI. El club va estar representat per la parella 
formada per l’Enric Porta i la Lulan Moyano, que hi van accedir gràcies al seu tercer lloc 
obtingut al Campionat de Catalunya de la mateixa modalitat. 

Els integrants del club urgellenc van aconseguir superar la fita acabant, altra vegada, tercers al 
campionat estatal en la modalitat d´artístic. Els nostres esportistes van estar acompanyats pel 
director tècnic del club, Xavi Orrit, que va valorar molt positivament el podi de la parella, 
actuació que dóna molt de mèrit a la bona feina feta des de la base del CHPA CADÍ. 

Moltes felicitats!!!  
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DOS LLEIDATANS FORMARAN PART DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA 
SUB17 D’HOQUEI PATINS 

 

En Jordi Pons porter del CHPA CADÍ i el jugador Sergi Duch de l'ICG Software Lleida 
formaran part de la selecció espanyola sub17 d´hoquei patins, que defensarà l'or obtingut 
l´any passat en el campionat d´Europa que se celebrarà a Fanano (Itàlia) del 30 juliol al 5 
d´agost del 2017. 

És el primer cop que la selecció espanyola inclou dos jugadors de la Federació de Lleida, la 
qual cosa demostra el bon treball que des de Ponent estan realitzant tots els clubs des de fa 
anys i la bona línia que cal seguir i millorar de cara a un futur molt prometedor en aquest 
esport a terres lleidatanes. 

Enhorabona!!!! 
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INAGURACIÓ DE LA PLAÇA JOAN SANSA 

El cap de setmana del 27 i 28 de maig s’ha realitzat la inauguració de la plaça Joan Sansa. 
Dintre de les moltes activitats programades el Club va realitzar el diumenge d’11 a 14 una 
jornada de patinatge i d’hoquei.  

           

          

Moltes gràcies a tots/es els/les que vàreu participar!!! 
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JORNADA D’HOQUEI 

El CHPA CADÍ va organitzar el dissabte dia una jornada d'hoquei patins femení amb la finalitat 
d-intentar potenciar aquest esport sota el lema “nosaltres també juguem”. La jornada es va 
complementar amb un partit  de veterans. 

L'activitat va començar amb un matx entre un combinat de jugadores de l'Hoquei Cadí i  de 
l'Andorra HC.  

 

Com es pot apreciar l’ambient va ser molt bo. Agrair a la Karla i a la Cristina aquesta iniciativa. 
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Tot seguit, a 1/4 de 5 de la tarda, es va veure un encontre mixt, entre l’infantil masculí del Cadi -
6è classificat al Campionat de Catalunya 2017- i el combinat nacional femení, amb la 
col·laboració de la Federació Catalana de Patinatge. Partit molt i molt igualat que va finalitzar 
amb empat a 5. 

 

El tercer partit, a 2/4 de 6, va ser entre dos equips masculins de veterans, l'OK BCN i els 
exjugadors del nostre club. 

 

La jornada es va completar amb un berenar per a tots els assistents. La proposta s'ha inclòs en 
els actes del 30è aniversari del CHPA Cadí i va tenir el suport de la delegació a Lleida de l'FCP, 
la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
Cadí i Rubi. Agrair la participació de tots els esportistes, equips tècnics, àrbitre, socis/es, 

patrocinadors, institucions i públic en general. 
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El Club a la 17 FESTA-TORNEIG JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER 

El Club Patí Tordera va acollir el 27 de maig de 2017 la “17a FESTA TORNEIG JOAN PETIT 
NENS AMB CÀNCER” al pavelló Parroquial. Hi van participar un total de 38 equips amb més de 
300 petits jugadors d’entre 3 i 6 anys. L’esdeveniment organitzat per la Fundació Amics Joan Petit 
– Nens amb càncer, el Club Patí Tordera i l’Ajuntament de Tordera. 

La Fundació Amics Joan Petit té com a objectiu recaptar fons destinats a la investigació, 
recolzament i atenció als nens i nenes que tenen un càncer i a les seves famílies. Tot un èxit de 
participació i on els nostres petits van gaudir d’un dia especial. El Club va fer una aportació 
econòmica a la vegada que va lliurar un lot de formatges cedit pel nostre patrocinador Cadí.  

Moltes gràcies per participar-hi!!! 
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LA SEU D’URGELL I ANDORRA LA VELLA ACOLLIRAN ELS JOCS 
SPECIAL OLYMPICS 2018 

 

El Club ha transmès una carta a l’Ajuntament felicitant-lo per aquesta iniciativa i oferint-nos 
pel que precisi per a l’organització d’aquest esdeveniment. 

 

La candidatura conjunta d’Andorra La Vella i La Seu d’Urgell ha estat l’elegida oficialment per 
Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL per ser la nova seu dels Jocs Special Olympics 
que tindran lloc a l’octubre 2018. 

La data de l’esdeveniment serà del 4 al 7 d’octubre. La competició esportiva es repartirà entre les 
dues ciutats seu dels Jocs i s’estima l’arribada d’unes 2.500 persones, entre esportistes (tant 
catalans com d’altres comunitats autònomes i de països estrangers) familiars, voluntariat i la 
societat civil en general. 

Els Jocs Special Olympics no són només esport, són també convivència, activitats socials, lleure i 
sobretot són essencials per aconseguir una major visibilitat de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i tenir una major inclusió a la societat i una millor qualitat de vida del col·lectiu i de les 
seves famílies. 

Aquesta serà la primera vegada que se celebren uns Jocs en terres dels Pirineus. La Seu d’Urgell 
i Andorra La Vella prenen el relleu a les ciutats de Calella i Barcelona que van acollir els Jocs en 
el 2014. Els primers Jocs Special Olympics en territori català van ser l’any 1988 a Lleida. 
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