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Noves instal-lacion s 
V Mes de 1.400m? de zona 

d'autoservei 

Noves árees técnique s 
i nous producte s 

J Depuració, aigües residual s i 
potabilitzacio 

J Sistemes radiants de calefacci ó 
i refrescament 

J Solucions amb energía sola r 
térmica 

J Tuberies i accessoris 
PEX-PP-R-Multicapa 

J Material quími c piscines 

Carretera d'Osca, km 100,5 

25110 Alpicat [LLEIDA] 

Tel. 973 23 09 05 

Fax 973 22 22 04 

hidrolleida@hidrolleida.com 

www.hidrolleida.co m 

L'esforg i la ¡Musió son dues característiques 
que comparteixen les persones que formen part 
del Club Atlétic Alpicat 

El resultat de la combinació d'aquests valors 
es manifesta any rere any en la consolidació 
de Pentitat i en les iniciatives esportives que es 
porten a terme. 

Treballar en el present amb constancia i mirar 
cap al futur amb responsabilitat, son la clau per 
arribar a assolir els objectius que faran del nostre 
club una institució necessária dins del repertoh 
de possibilitats esportives que el nostre municipi 
ofereix ais xiquets, a les xiquetes i al jovent. 

Amb Pexperiéncia acumulada al llarg d'aquests 
anys, la dedicació desinteressada de moltes 
persones que hi treballen, el suport económic de 
l'Ajuntament, de col-laboradors i patrocinadors, 
i el recolzament de l'afició i les famílies, intentem 
que l'entitat millori dia a dia per assolir els éxits 
que desitgem i que el club de fútbol i el poblé 
d'Alpicat es mereixen. 

Adolf  Casáis  Capdevila 
President Club Atlétic Alpicat 
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Ara que hafinalitzat la temporada de competició 
del Club Atlétic Alpicat, després de fer balang, 
destaca la consolidació de l'escola de fútbol 
base on nens, nenes i joves practiquen esport 
en unes instal-lacions modéliques sense haver 
de desplagar-se fora del municipi. Aquesta 
tasca no ha estat fácil, pero si engrescadora i 
aixó ens ha permés crear una infraestructura 
esportiva i económica que en garanteix la 
viabilitat i n'assegura el funcionament. La 
gestió del coordinador, l'actuació deis técnics, 
la implicació deis entrenadors i la voluntat de 
les famílies han fet créixer un projecte esportiu 
basat en la formació personal que ha superat les 
nostres expectatives. 

Peí que fa a l'equip amateur, ha estat lluitant al 
llarg de la Higa per col-locar-se en la part alta de 
la classificació. De cara a la temporada vinent 
Pobjectiu se centrará en millorar els resultats i 
en ser un equip de referencia en la categoría de 
primera regional. 

Des d'aquestes línies dono les grácies a 
l'Ajuntament d'Alpicat, a la junta directiva, ais 
socis, a l'afició i a les empreses col-laboradores, 
especialment a les patrocinadores de l'entitat 
esportiva, Exclusivas Sarabia SA i Hidrolleida 
SA, que fan possible convertir els projectes en 
realitats. 

Aleix  Arría  Lahoz 
Director Técnic Club Atlétic Alpicat 
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