OCTUBRE 2016

EL CLUB INFORMA
Neix el butlletí informatiu especial del 30è aniversari
“El Club informa”. Es crea amb la intenció de millorar
la comunicació interna del club en un any tan especial.
Si bé la Junta Directiva, equips tècnics i delegats estan
a disposició dels socis per a qualsevol tema sobre el
club i ja disposem de diversos canals de comunicació
mitjançant les xarxes socials (web, grups de whatsApp,
facebook, twitter,.....), creiem que pot ésser un nou
mitjà per exposar i/o recordar determinades notícies.
Per tant no substitueix cap dels canals existents sinó
que és un reforç en la comunicació interna.
Aquest butlletí no s’emetrà amb una periodicitat fixada
sinó que es realitzarà d’acord a les necessitats de cada
moment.
S’enviarà per correu electrònic a totes/s les/els sòcies/s
que hagin facilitat les dades de contacte.

Recordatori d’Assemblea
General Extraordinària.
Us recordem que és el dia 20
d’octubre de 2016 al Centre Cívic
(Passeig Joan Brudieu núm. 10
de La Seu d’Urgell) a les 21,00
en primera convocatòria i a les
21,30 en segona amb el següent
ordre del dia:
a. Lectura i aprovació, si s’escau,
de l’acta anterior.
b. Procés electoral: votacions.
c. Constitució nova Junta.
d. Precs i preguntes.
És important assistir-hi. El vot i
l’opinió
de
totes/s
les/els
sòcies/socis és molt important.

Fira Sant Ermengol
El Club serà present a la Fira de
Sant Ermengol. Convidem a tots
els socis a que passeu per
l’estand i us lliurarem el clauer
del 30è aniversari. Us hi
esperem!!!

Quotes
D’acord
a
l’aprovat
en
l’Assemblea General Ordinària
del dia 9 de juny de 2016 es
recorda que a partir de la present
el retorn d’un rebut comportarà
que la/el sòcia/soci haurà de fer
front a les despeses bancàries
derivades del mateix.
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L’ENTREVISTA

Volem recollir les vivències i/o opinions de persones o institucions vinculades a la
història del nostre club. Comencem aquesta ronda d’entrevistes amb en Joan Pagès.
Relacionat amb el món de l‘hoquei des del 1968 fins ara. És una de les primeres
persones vinculades al CHPA Cadí.
•

Ens podria explicar com va començar la seva relació amb el món de l’hoquei?.
Vaig començar en el món de l’hoquei desprès de la mort del meu pare l’any 1967.
Doncs anava al futbol amb ell i al trobar-lo molt a faltar vaig decidir canviar d’esport.
Arrel d’uns amics vaig entrar al C.H. Mataró fent de subdelegat a l’equip infantil l’any
1968. L’any 1972 vaig començar a fer d’entrenador d’equip base del club i l’any 1986
em vaig treure el carnet d’entrenador.

•

Vostè va estar als inicis de l’hoquei a Arfa. Com va anar?.
Amb la família vàrem anar a Arfa la primera vegada l’any 1963 donat que el meu
pare hi havia estat amagat per la guerra. Ens va agradar molt i l’any 1966 vàrem
venir de vacances a Cal Pau. Hi veníem molts anys.
El 1986 ja vaig veure la pista poliesportiva i per la Festa Major ja van pujar varis
jugadors de la base del Mataró per fer-hi uns partits.

•

Ens podria fer un breu resum d’aquella primera etapa?.
L’any 1987 ja es van fer les primeres estades i així successivament fins l’any 1994.
Aleshores vàrem continuar a La Seu fins el 1999, amb l’ajuda d’en Miquel Caminal.
Des de llavors hi tinc moltes amistats a la Seu.

•

Quins han estat els millors moments viscuts?.
Els tres millors moments han estat, l’any 1995 quan el primer equip del Mataró va
pujar a la divisió d’honor, el 2008 quan feia de segon entrenador del Junior i vàrem
quedar subcampions de Catalunya i cinquens d’Espanya a Galícia i l’any passat
veient l’aleví del Cadí als campionats de Catalunya i Espanya.

•

I com que no hi ha cara sense creu, els pitjors moments?.
En els anys 1981-1984 el Mataró va baixar diverses categories i ens vàrem quedar
sense jugadors.
I com no, la primera vegada que vaig pujar en avió el 1974!!!!.
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•

Quines assignatures creu que té pendent el CHPA Cadí?. Potser entre d’altres
l’hoquei femení?.
Un dels problemes és que La Seu no té centres d’estudis superiors i, per tant, els
jugadors han de marxar fora.
En sí, no és un problema no tenir equip femení. Cal treballar dur a la base per
engrescar noies perquè provin l’hoquei i el dia de demà tinguem jugadores.

•

Quin missatge donaria a la Junta del Club?.
Heu d’intentar conservar els vostres jugadors al club i que no passi com l’any passat
que en varen marxar diversos a Andorra.

•

I als nostres esportistes?.

Amb els anys que fa que estic seguint els equips estic molt content de la vostra
millora.
•

El club fa 30 anys i vostè amb ell, una valoració?.
Estic molt orgullós de la feina feta pel Club com ho demostren els seus 30 anys
d’història. També he de dir que amb vosaltres m’ho passo molt bé tant amb els pares
com amb els jugadors.
Moltes gràcies Joan per aquestes paraules i per la teva trajectòria no tant sols
al nostre club sinó en el mon de l’hoquei.
Ens anem veien als partits del CHPA Cadí!!!!.

Estades de l’estiu del 1992 a Arfa amb participants del CH Mataró i del CH Cadí.
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Logotip del 30è aniversari

El dia de la presentació del club ja vàreu veure el logotip del 30è aniversari 1987-2017.
Aquest ens acompanyarà fins el dia 1 de setembre de 2017.
En David CASSASAYAS QUERAL, dissenyador gràfic del Principat d’Andorra, va ésser
el guanyador del concurs realitzat per elegir el nostre logotip.

Les guanyadores del sorteig de material del Club van ésser:

La Jana RAYA TORRA i la JANA
SARRAT TRAVESSET.

Moltes gràcies a totes i a tots per participar!!!!!!!
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