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Des de fa anys el patinatge artístic està arrelat al nostre municipi. Inicialment els/les
patinadors/res de Palamós es desplaçaven
a poblacions veïnes per poder dur a terme
la pràctica d’aquest esport, fins que l’any
2012 i, durant dos anys, va formar part
de la secció d’una altra entitat esportiva
existent a Palamós. Finalment un grup de
pares van decidir fundar El Patinatge Club
Palamós que va néixer al juny de 2014.
A dia d’avui El Patinatge Club Palamós, tot
i essent un club jove, ha aconseguit consolidar-se en el món del patinatge fins i tot
en l’àmbit internacional.
Actualment les disciplines que es poden
dur a terme son tres:
- Figures Obligatòries: tècnica i domini
del patí
- Patinatge Artístic Lliure: competició individual i de parelles
- Grup show: competició artística en grup
L’estructura del Club permet disposar d’un
director tècnic de renom internacional, en
Xavier Orrit Prat, que ha assolit diverses
vegades el títol de Campió d’Europa en la
modalitat de Parelles Artístiques. Aquest any
també hem reforçat la direcció tècnica amb
una de les millors entrenadores del nostre
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país, l’Eva Estanyol, que ha assolit grans resultats dels seus patinadors individuals i diversos campionats d’Europa i n’ha participat
en mundials de Grup Xou. El fet de disposar
d’un tècnic amb aquest prestigi permet a les
nostres entrenadores: Laura Tomas, Brisa
Nogales i Esther Jovè rebre una formació
continuada durant tot l’any que es veu reflectida en el dia a dia dels patinadors/res.
Per recolzar la línia d’entrenament del club
en Xavier i l’Eva, des d’un bon principi, han
realitzat tecnificacions impartides per tècnics reconeguts en el món del patinatge,
entre els quals cal destacar Rosa Pey, Carles Gasset o Jordi Castillo.
Podem dir amb satisfacció que els bons
resultats ja comencen a formar part de la
trajectòria dels nostres patinadors/res de
forma habitual. Des dels més menuts, amb
bones puntuacions en les proves de nivell,
fins els més grans, obtenint pòdiums en
campionats provincials i participacions en
campionats catalans i espanyols.
El Patinatge Club Palamós ja treballa per
la 4a edició del seu campus de Setmana
Santa, on espera poder comptar novament
amb tècnics de renom i amb activitats
específiques diferents que ens permetin

mantenir el nostre campus com un dels
millors campus europeus.
L’esperit emprenedor de tots aquells que
en formen part del club ens porta, no tal
sols a realitzar activitats vinculades al patinatge, sinó a col·laborar amb altres de
caire solidari.
En l’àmbit solidari, l’any passat, vam ajudar a recollir aliments pel banc d’aliments
i Càritas i, en l’edició anterior de la Marató
de TV3, vam col·laborar amb la recaptació
obtinguda en la caminada popular i en l’arrossada que va organitzar el club.
Al mes d’agost de 2015 vam celebrar a la
sala polivalent Nau dels 50 Mts de Palamós
(per pluja) la Festa dels 80’s amb un gran
èxit de participació de palamosins i de gent
vinguda d’arreu, la qual cosa ens anima i
encoratja a repetir enguany l’experiència !!!
Per finalitzar, cal destacar que aquest any
el Patinatge Club Palamós ha rebut de la
mà de la Federació Catalana de Patinatge – representació territorial a Girona, una
placa commemorativa “ 1rs classificats
per participacions a proves d’iniciacions “
pels bons resultats obtinguts per la gran
tasca realitzada pels nostres entrenadors.
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PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:

ACTIVITAT:
Patinatge artístic sobre rodes
Modalitats: figures obligatòries, lliure, parelles i grup show
INICI I DURADA DEL CURS:
Tot l’any: de gener a desembre
EDAT ALUMNES:
A partir de 3 anys
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Full d’inscripció degudament omplert
Fotografia tipus carnet
Fotocòpia DNI
Fotocòpia targeta sanitària

Sala polivalent Nau dels 50 Mts (pl. del
suro) de dilluns a divendres de 17.30 a
21h i els dissabtes de 10 a 14 h.
Tel. 677 226 488 / 662 652 258 (a partir
de les 17.30 h)
patinatgeclubpalamos@gmail.com
NOTES: El Patinatge Club Palamós es reserva el dret de modificar aquests horaris
en funció de la quantitat de patinadors/res
que formin part del club en cada temporada i segons la disponibilitat de la pista. Les
instal·lacions són municipals i depenem
directament de l’Ajuntament de Palamós.

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES
FESTIVAL DEL CLUB
Dissabte 2 de juliol de 2016
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
+ info: patinatgeclubpalamos@gmail.com
Tel. 677 226 488 / 662 652 258 (a partir
de les 17.30 h)
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EQUIPS
Campionat de Catalunya de Show que es va celebrar el mes
de febrer a la ciutat de Vic, aconseguint una exitosa 9a posició
que ens va donar l’accés al Campionat d’Espanya de Grups de
Show celebrat a Vilanova i la Geltrú, on vam aconseguir l’11a
posició.

PATINATGE ARTÍSTIC
MODALITAT: GRUP XOU – CATEGORIA: GRUP PETIT
Les components d’aquest grup format per set patinadores d’edats
compreses d’entre els 18 i 30 anys són: Cristina López, Laia Massaguer; Silvia Heras; Anna Molins; Laila Oliveras; Cristina Xaubet
i Ariadna Marin sota la direcció i formació de Gemma Margarit
Miró, qui ha dissenyat la coreografia.
Durant el que portem de temporada el Patinatge Club Palamós ha aconseguit dos grans fites esportives, entre altres
participacions a proves i a diferents trofeus de la comarca
de Girona.
Per una banda, les patinadores del Patinatge Club Palamós,
amb la coreografia “ Deixa’m ser”, van assolir la 3a posició
de la modalitat Grups de Show, categoria Grup Petit, al Campionat Territorial de Show que es va celebrar al gener al Pavelló Municipal de Girona-Fontajau; i de l’altra, la 3a posició
aconseguida al Campionat Provincial ens va donar l’accés al

ESPORTISTES

PATINATGE ARTÍSTIC
CARLA CASADEMONT
MODALITAT: FIGURES OBLIGATORIES - CATEGORIA: JUVENIL
Pel que fa a la modalitat individual la nostra patinadora Carla Casademont va debutar, al mes de desembre, en la categoria juvenil
de la modalitat de figures obligatòries, assolint la 1a posició.
Aquest debut li va donar l’accés al Campionat Territorial de Girona
que es va celebrar a Cassà de la Selva durant el mes de març. La
Carla va realitzar un bon campionat, executant per primera vegada quatre figures obligatòries noves. La seva magnífica actuació li
va permetre quedar 3a classificada provincial.
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