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L’equip de hoquei en cadira de rodes elèctrica del Club San Rafael és el
vigent campió de la Lliga Catalana i recentment el darrer vencedor de la
Copa Catalunya.

El nostre equip de hoquei en cadira de rodes elèctrica no va tenir prou amb la conquesta de la
Lliga catalana, i es va alçar a Platja d’Aro amb la Copa Catalunya. Aquest equip no té mesura
ni límits, els que els hem vist jugar, sabem de sobradament el que són capaços de fer, però tot i
així ens sorprenen dia a dia deixant-nos amb la boca oberta.

El darrer mes de maig es van disputar a Platja d’Aro les semifinals i la final de la Copa Catalana
d’hoquei en cadira elèctrica. Els nostres jugadors eren els màxims favorits, i no van decebre a
ningú. En el primer partit de les semifinals es van imposar a l’ADB de Barberà per 2 a 11, en un
partit en el qual es van veure detalls de qualitat molt bons per part dels dos equips, però que es
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va decantar del cantó dels nostres grans esportistes, guanyant-se així el pas directe a la gran
final.

Deixant a una banda els nervis inicials produïts per una final d’una competició com aquesta, el
nostres grans campions no van trigar ni dos minuts des del xiulet inicial en posar-se la roba de
feina i sepultar dubtes. Sabien que havien de sortir a per totes des del principi fins al final del
partit, doncs tenien davant un gran equip com són el Club Dracs-Guttmann, els quals coneixien
bé d’altres enfrontaments. El resultat d’una feina ben feta i de l’esforç dels entrenaments va
donar fruit, ja que van aconseguir fer-se amb el màxim trofeu de la Federació Catalana
d’Esports per a Discapacitats Físics (FCEDF) per un resultat de 15-1. Es diu que aquest equip
no té sostre perquè els reptes no acaben aquí, i és que a finals d’aquest mes de juny
disputaran a Alcobendas (Madrid) el Campionat d’Espanya de clubs en aquesta disciplina.

Una petita part del mèrit dels resultats d’aquests esportistes la tenen les joves animadores del
mateix club, una experiència pionera a l’esport adaptat per equips, agrair també a elles l’esforç i
la dedicació.

En reconeixement a la tasca desenvolupada i particularment per aquest últim trofeu, el 12 de
juny l’Ajuntament de Sabadell va organitzar una recepció per a l’equip i els representants del
Club Sant Rafael. La trobada va ser un reconeixement a la tasca que duem a terme aquesta
entitat per fomentar la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat i alhora també a
les fites aconseguides per l’equip.
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A les 17.30 hores al saló de plens del mateix Ajuntament, el regidor d’Esports, el Sr. Josep
Ayuso va donar la benvinguda a tothom i va donar pas a un torn de paraules entre les quals
varem poder sentir al Sr. Carles Vilalta, de la Federació Catalana d'Esports de Discapacitats
Físics, i al Sr. Ramon Tercero, President del Club Discapacitats San Rafael. Acte seguit, tocant
les 18 hores, es va lliurar un detall institucional al Club, el qual va respondre entregant un trofeu
que representa una cadira de rodes d’hoquei.
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