CLUB INFORMA
NÚM 7 - ABRIL 2017
EL CHPA CADÍ S’ADHEREIX AL DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA
El passat dia 6 d’abril i per vuitè any consecutiu el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)
Es va afegir a Agita Mundo i l’ OMS per a celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física, amb
l’objectiu de difondre el missatge “Acumula 30 minuts d’activitat física diària si ets adult i 60
minuts si ets un infant o adolescent”
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT TERRITORIAL GRAN 2017
El CHPA CADÍ classifica 6 representants pels propers Campionats de Catalunya.
El dissabte 8 i diumenge 9 d'abril, va tenir lloc al Pavelló Municipal d'Esports de la nostra ciutat
el Territorial de patinatge artístic de les categories més grans: Cadet, Juvenil, Júnior i Sènior,
organitzat pel nostre club i que va reunir a prop de 60 patinadores i patinadors lleidatans.
Com és habitual en aquestes competicions durant el matí del dissabte van tenir lloc els
entrenaments oficials de 30 minuts i a la tarda la competició dels discs curts. Diumenge al matí
va haver-hi un breu contacte de pista de 10 minuts per tots els patinadors i a continuació van
començar els programes llargs durant el migdia i també a la tarda fins a l'entrega de trofeus i la
cloenda del Campionat.
Un total de 8 patinadores i 1 patinador va tenir en competició el CHPA CADÍ. Els resultats van
ser molt satisfactoris amb podis a totes les categories i classificacions pels propers Campionats
de Catalunya i Campionat Federació. Moltes felicitats!!!!
CLASSIFICACIONS
CADET: classificades per Campionat Catalunya: 1a Aina Rubio i 4a Andrea Tarrés.
JUVENIL FEMENÍ: classificades per Campionat Catalunya: 2a Paula Moliné i 4a Ona Pastor.
classificades per Campionat Federació: 6a Berta Alriols i 8a Paula Garcés
en 15a posició la Georgina Boix.
JUVENIL MASCULÍ: classificat per Campionat Catalunya: 1er Enric Porta.
SÈNIOR: classificada per Campionat Catalunya: 2a Noemí Isla.
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L’ENTREVISTA
Volem recollir les vivències i/o opinions de
persones o institucions vinculades a la
història del nostre Club.
En aquest butlletí entrevistem al Sr. Pere
Escayol, President del Consell d’Administració
de Germans Boada SA.
Germans Boada SA és el fabricant líder d'eines
RUBI per a la construcció i un dels nostres
patrocinadors.

Amb la finalitat que els/les nostres socis/es coneguin més al nostre patrocinador com ens
presentaria vostè la marca RUBI? - Germans Boada, S.A. és una empresa familiar creada a
Rubí, Vallés Occidental a mitjans del segle passat. És dedica a la fabricació d'eines de tall
manuals i elèctriques per enrajoladors. Tenim tres centres de producció, un dels quals a la Xina,
i dotze filials, amb un total de 400 treballadors.
Com neix la col·laboració amb el CHPA Cadí? - Hi juguen dos nebots. Això m'ha permès
observar la funció social del Club a La Seu, i constatar l'esforç dels Pares.
A part del CHPA Cadí teniu més patrocinis en el món de l’esport? - No, tret d'alguns equips i
esportistes formats per personal de l'empresa.
Els nostres equips d’hoquei i els nostres esportistes de la secció de patinatge artístic
participen arreu del territori donant a conèixer el nostre Club, la nostra ciutat i les
marques dels nostres patrocinadors, troba a faltar algun acció prop de la seva marca? No, calia visualitzar la col·laboració, però es més una ajuda a l'esforç del Club que una acció
comercial. Les relacions de marques amb entitats esportives de vegades, creen reaccions a
favor i en contra imprevistes, com és ben sabut.
Vostè també ha estat acompanyant l’equip infantil a Flix en els campionats de Catalunya.
Com ha vist l’actuació del nostre equip?. Quina es la seva valoració? - Anàvem disminuïts
per baixes molt importants que no permetien fer les rotacions necessàries. Tot i així l'entrega i
els resultats han estat extraordinaris. Jo mateix com a patrocinador vaig voler dirigir unes
paraules abans del darrer partit, a tot l'equip i als tècnics, agraint l'esforç que van fer tots i que
pensessin que ells eren un dels millors de 130 equips que van començar el Campionat , i vull fer
també menció del suport de la grada amb els pares i l'afició local que van animar moltíssim.
També hem pogut observar i constatar que es un apassionat de la fotografia. El veiem
recurrentment a la pista fent fotografies, en té alguna que recordi especialment? - N'hi ha
unes quantes que mostren les emocions dels jugadors. En recordo especialment algunes de
quan van guanyar el Campionat de Catalunya Aleví a Girona.
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Potser li haurem de demanar que algun dia prepari una exposició, ho veu factible? Encara sóc un amateur.
Com veu el present i el futur del nostre club? -- Sempre hi ha coses per millorar, per això
mantindré el meu suport, i per consolidar la seva funció esportiva i social. No podem demanar
gaire més als pares que ja fan un enorme esforç.
Li agradaria donar algun missatge a la Junta Directiva? - El missatge per la Junta Directiva
va en la línia de la resposta anterior.
I als nostres esportistes? – Patineu i divertiu-vos.
Agrair-li aquesta entrevista i al Rubi el patrocini al nostre Club doncs amb aquest podem realitzar
tecnificacions, activitats diverses i mantenir el Club al nivell on està.
Oficines i magatzem de Germans Boada SA
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L´Infantil del CHPA CADÍ, 6è millor equip català al XXXV Campionat
de Catalunya Infantil 2017 d´Hoquei Patins celebrat a la vila de Flix
del 21 al 23 d’abril.
La competició constava d'una primera lligueta en que els equips es dividien en dos grups de 4
equips cadascun. Això implicava un partit divendres tarda i dos més dissabte matí i tarda.
D'aquesta lligueta es classificaven 4 equips (els dos primers de cada grup) a semifinals pel
diumenge.
L'equip Infantil del Cadí es va desplaçar amb dos lesionats dels seus vuits efectius, més dos
jugadors alevins de reforç. Més enllà de les lesions, l'esperit que acompanyava a l'equip era
molt alt, i amb ganes de poder arribar a semifinals.
El CHPA CADÍ va guanyar per 2-1 al CP VIC "A", i va empatar per 3-3 amb el CP MANLLEU
"A". En ambdós partits el resultat es va decidir en l'últim minut, amb un gol de victòria a 3
segons del final amb el Vic, i en mig d'una remuntada d'un 3-0 en contra, amb un penalt a
favor a 35 segons del final. Partits molt intensos i amb molta emoció que donaven possibilitats
a l'equip Infantil de passar a semifinals.
L'últim partit de la lligueta, contra el que seria després flamant campió, el CE NOIA "A", va
començar molt bé pels urgellencs amb un 2-0 a favor a la primera part. Tot i només necessitar
perdre per un gol per passar a semifinals, el partit va canviar a la segona part, i amb decisions
arbitrals que no van afavorir a l'equip de La Seu (4 penalts en contra encara que 3 aturats pel
porter del Cadí Jordi Pons), el resultat va ser de 2-5 pels de Sant Sadurní, quedant-se, el
Cadí, sense poder accedir a les semifinals.
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Diumenge al matí el CHPA CADÍ va jugar el partit per la 5a i 6a posició del Campionat davant
l'equip LLEIDA LLISTA "A", l'altre equip lleidatà classificat per aquest campionat. El resultat va
ser de 2-5 a favor del Lleida, i els urgellencs, que van acusar l´esforç dels partits anteriors, van
acabar en una meritòria 6a posició final.

Felicitar a l’equip i donar les gràcies a l’equip tècnic de suport, pares, mares i a tota l’afició
que ens va acompanyar durant el torneig!!!
Entrenador: Manel Rubio
Jugadors: Marc Domingo, Gerard Escolà, Aleix Garreta, Ot Planes, Jordi Pons (porter i
capità),Joel Raya, Jan Roca, Roc Xanxo, Albert Isla i Jan Moya (porter)
Delegada: Helena Mendieta
I una menció especial als nostres dos lesionats, ànims!!!
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LULAN MOYANO I ENRIC PORTA CLASSIFICATS PEL CAMPIONAT
D’ESPANYA DE PARELLES ARTÍSTIC 2017

El dissabte 22 d'abril va tenir lloc al Pavelló Municipal Torrent d'en Terra d'Arenys de Munt el
Campionat de Catalunya de Parelles Artístic i Dansa 2017, on van participar les parelles de les
4 territorials de Catalunya en totes les seves categories.
El nostre club va estar representat per la parella Lulan Moyano i Enric Porta que van competir
dins la categoria Juvenil, acompanyats pel Director Tècnic del club Xavi Orrit.
Al matí es van fer els entrenaments oficials, al migdia el disc curt i a la tarda el disc llarg.
Després del disc curt la parella del CHPA CADÍ va aconseguir una 4ª plaça provisional que van
poder remuntar a una 3ª posició després d'una bona execució del seu disc llarg, pujant a podi i
obtenint plaça pel proper Campionat d'Espanya de Parelles Artístic 2017 que tindrà lloc els dies
19 i 20 de maig a Sant Vicenç de Montalt.
Moltes felicitats!!!
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FINALITZA EL CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE PATINATGE
ARTÍSTIC 2017 DEL CHPA CADÍ
Un any més, aprofitant les vacances de Setmana Santa, del 10 al 13 d’abril, es va celebrar el
Campus de tecnificació de patinatge artístic organitzat pel CHPA CADÍ a la Seu d’Urgell.
Un campus que revalida la seva bona acollida per part dels participants i que aquest any ha
acollit a 55 patinadors i patinadores de diferents nivells tècnics, vinguts d’arreu de Catalunya
que han exhaurit la totalitat de les places ofertes al campus que busca la qualitat del treball de
tots els assistents.
El Campus, que ajuda a perfeccionar la tècnica del patinatge artístic, combina activitats de
patinatge, dansa i preparació física i ha estat impartit per patinadors i tècnics destacats.
Enguany ha comptat amb la presència de la Monica Delli; tècnica de la selecció Espanyola,
Tanja Romano; 15 vegades campiona del món, Cristina Gibaja, Tècnica dels centres de
tecnificació i alt rendiment de la Federació Catalana, Noemí Isla; Coreògrafa i patinadora, 3a
d’Europa absolut 2015 i campiona d’Espanya en diverses ocasions, Pere Marsinyach; dues
vegades campió del món i actual campió d’Espanya absolut, i, també amb el suport dels
tècnics del club CHPA CADÍ: Jaire Villanueva, Berta Perdigués i Montse Auguets i els
monitors: Ashley Isla, Enric Porta, Ona Pastor, Neus Alriols, Jana Ballester, Llenia
Lozano, Àlex Ríos, Maria Erola i Berta i Maria Vaquero, tots ells sota la coordinació tècnica
de Xavi Orrit, director tècnic del club CHPA CADÍ.
El campus com cada any va finalitzar amb una exhibició de tots els participants i va comptar
amb la presència de l’alcalde de La Seu, Albert Batalla, que va agrair a tots els participants
l’assistència al campus.
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LÈXIC D’HOQUEI SOBRE PATINS – 2 PART

Segona part del tríptic amb l'ús correcte de la terminologia en la modalitat de l'hoquei patins amb
l'objectiu de normalitzar el lèxic que utilitzem en aquest esport.
El lèxic consta d'un centenar de paraules, dividides en diferents apartats (l'equip, els jugadors, el
partit, la pista de joc i l'arbitratge). Si bé és cert que aquest esport està molt normalitzat en la
llengua dels mitjans de comunicació, també ho és que hi ha força termes que s'utilitzen
erròniament. Canyellera, conquilla, espatllera, plastró... en són clars exemples.
L’objectiu d’aquesta actuació és, doncs, contribuir a la fixació d’aquest lèxic.
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L’ANECDOTA
Els equips d’hoquei patins s’havien de desplaçar a Alcañiz (Teruel) per jugar els corresponents
partits de lliga. Sempre que visitem la ciutat reservem i dinem al restaurant “La Oficina” que és
molt concorregut. Donat que els horaris eren molt ajustats un equip va sol·licitar al restaurant que
li envies el menú durant la setmana i així escollir els plats amb la finalitat de tenir la taula a punt el
dia del partit. Els jugadors i acompanyants van triar el menú. Diverses trucades amb el restaurant
per tenir-ho tot aclarit.
El dia del desplaçament va nevar als voltants d’Alcañiz i la carretera no estava gens be. No posem
cadenes al Pirineu i quasi les hem de posar a Alcañiz!!!. Es va trucar al restaurant advertint que
arribaríem més tard del previst i que si us plau estigues tot a punt. No te preocupes mi vida, esta
todo a punto!!!!! Amb un castellà amb molt de salero (fet que després tindrà la seva rellevància!!!).
Corre, corre... cap al restaurant a dinar que hem de jugar aviat!!!!!! NERVIS, NERVIS!!
Entrada com campions al restaurant. STOPPPPP. Que desean?, mesa?, impossible, esta lleno.
Comença a sortir el castellà de nervis: Comorrrrr si tenemos encomanada mesa para 15
personas y tiene que estar todo a punto!! Si elegimos los platos del menú y hace media hora que
hemos hablado con ustedes!!!!!!!!!!!!!
Corredisses a la barra, a la cuina... ningú en sabia res. El restaurant a vessar de gent i
afortunadament taules d’altres equips del Club.
Que no, que no,...que no tienen reserva!!! Oi tant señorita que en tenim!!!!!
Trucada al telèfon de contacte. La Oficina, mi vida dime? Señora donde tenemos la mesa? Aquí
preparada!! Donde?? Pues aquí mi vida en la Av de la Constitución, en el centro de GRANADA.
Tu, tu, tu, tu...... tierra tragameeeeee. Por dios, si somos 15 y no tenemos tiempo!!!.
Els esportistes i pares d’altres equips ens van cedir lloc, tots aplegats, a la barra, de peu.... i el
restaurant ens va donar de dinar això si sense postres que no queda temps!!!! Tots al poli!!!!!!
Tornar a agrair al personal de La Oficina d’Alcañiz que ens va donar de dinar en temps rècord, als
equips del Club que ens van cedir les seves taules i al restaurant La Oficina de Granada el seu
salero i sobretot que ens disculpin. Si mai anem de campionat a Granada, prometen anar a
menjar a La Oficina. La broma d’aquesta anècdota encara dura en els desplaçaments que fem.
Fixeu-vos molt quan busqueu telèfons o dades per Internet!! Sant Google i alguna que altra
badada poden portar malentesos i molts, molts nervis!!!!!!

Us animem que compartiu anècdotes viscudes al Club pels esportistes, socis, aficionats.... Si en
voleu publicar una, la podeu enviar a comunicació@hoquei.cat i l’equip de redacció valorarà la
seva idoneïtat i publicació.
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