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Sinopsi
L'hoquei patins és un esport molt conegut, però és poc seguit, ja que si
comparem els seguidors del basquet, el tenis o el futbol, l'hoquei no ho és tant.
Aquest treball no se centra en si l'hoquei és molt seguit o no, si no es centra una
mica en l'hoquei patins en general però principalment a Breda. Aquest treball té
dues grans parts. Dins la primera hi podrem veure les dues teories de com va
néixer l'hoquei, com va arribar aquest a Catalunya i també veurem el naixement
de la Federació Catalana de Patinatge (FECAPA). Després d'això trobarem un
apartat on s'explica una mica que és l'hoquei i en que consisteix, tot seguit
trobarem un altre apartat amb els elements de joc. Dins d'aquest apartat s'hi
observarà diferents subapartats explicant el terreny de joc, les proteccions dels
jugadors i porters, les diferents categories juntament amb els partits i per acabar
les diferents competicions. La segona gran part és la que està centrada
únicament a Breda. Dins d'aquesta veurem una redacció creada amb la
informació extreta dels llibres d'actes explicant com es va originar el club i la seva
evolució. També veurem una taula creada amb l'ajut dels llibres d'actes on hi
haurà tots els presidents juntament amb el seu temps de mandat, un eix
cronològic amb les dates més importants i tots els presidents que hi ha hagut
durant la història del Club Patí Breda i entrevistes fetes a dues persones del club.

Abstract
Roller hockey is a well-known sport, but it is rarely followed because if we
compare basketball, tennis or football fans, hockey is not so popular. This work
does not focus on whether hockey is very popular or not but focuses a bit on roller
hockey in general but mainly in Breda. This work has two major parts. In the first
we will be able to see the two theories of how hockey was born, how it came to
Catalonia and we will also see the birth of the Catalan Skating Federation
(FECAPA). After that we will find a section where we explain a bit what hockey is
and what it consists of, then we will find another section with the elements of the
game. Within this section, different subsections will be observed explaining the
playing field, the protections of the players and goalkeepers, the different
categories together with the matches and to finish the different competitions. The
second large part is focused solely on Breda. Inside this we will see an editorial
office created with the information extracted from the minute’s books explaining
how the club originated and its evolution. We will also see a table created with
the help of the minutes books where all the presidents will be together with their
term of office, a chronological axis with the most important dates and all the
presidents who have been there during the history of the Club Patí Breda and
interviews with two people from the club.
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1.Introducció
L'hoquei patins és un esport bastant conegut aquí Catalunya i les dades
recollides per la federació demostren que és un esport bastant equitatiu entre
nois i noies.
A l'hora de fer aquest treball em vaig proposar conèixer els orígens i totes les
etapes per les quals ha passat i esta passant el Club Patí Breda, ja que sempre
havia volgut saber com va començar tot.
En el moment d'escollir el tema vaig tenir bastants problemes, ja que jo volia fer
el treball sobre un debat que porta un parell d'anys fent-se al món de l'hoquei i
aquest és si els jugadors havien de dur casc de manera obligaria, però a l'hora
de començar a buscar informació vaig veure que era inviable fer un treball sobre
aquest tema per manca d'informació. Llavors vaig haver de buscar un altre tema,
però tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb l'hoquei, però no
acabava de trobar un tema en concret que m'agrades i hi hagués suficient
informació per fer un treball de recerca i tot just en un entrenament el meu
entrenador ens va explicar una anècdota del primer equip i en aquell moment
se'n va ocórrer la idea de fer el treball sobre els orígens del club.
Aquest treball de recerca està dividit en dues grans parts i aquestes són l'origen
de l'hoquei patins i l'hoquei patins a Breda, dins d'aquests dos apartats hi ha
diversos subapartats. En el primer gran apartat hi ha els orígens de
l'hoquei patins, l'arribada d'aquest a Catalunya i del naixement de la federació
catalana de patinatge (FECAPA). El primer que es podrà veure seran les dues
teories amb més força sobre els orígens de l'hoquei sobre patins. Llavors hi ha
una breu explicació de què és l'hoquei sobre patins, després hi ha els elements
del joc. Dins d'aquest subapartat hi haurà les normatives que han de complir les
pistes, on també es podrà veure els noms que reben cada zona del terreny de
joc i també es veuran les proteccions que porten els jugadors i els porters
d'hoquei. A continuació hi ha el subapartat on es podrà veure les dues teories
amb més força sobre els orígens de l'hoquei sobre patins. En el segon gran
apartat m'he centrat únicament en l'història del Club Patí Breda. En aquest
apartat trobarem quatre subapartats i aquests són un resum de la història del
Club Patí Breda amb la informació extreta dels llibres d'actes, el segon
subapartat és una entrevista a dues persones del club, el tercer subapartat és
una taula amb tots els presidents que hi ha hagut i amb els anys de les seves
presidències. I l'últim subapartat és un eix cronològic amb tots els presidents i
fets importants dels últims quaranta anys d'història del club.

1.1 Objectius
Els meus objectius són:
- Redactar l’història del club
- Crear un organigrama de la junta
- Crear un eix cronològic amb els fets més importants i amb tots els presidents.
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2.Origen del hoquei
Hi ha vàries hipòtesis de com va néixer l'hoquei sobre patins, però ni han dues
que es tenen més proves de ser certes.
La primera hipòtesi és que l'hoquei sobre patins actual va néixer a finals del segle
XIX a Anglaterra, on hi havia moltes pistes de fusta per a patinar, ja que s'havien
posat de moda en algunes ciutats europees com Londres, París o Berlín, i també
als Estats Units. El seu origen és el rink polo o roller polo, vindria a ser
l’avantpassat del actual hoquei patins. Segons el National Museum of Roller
Skating de Lincoln (Nebraska, Estats Units), el primer partit es va jugar el 1878
al Denmark Roller Rink de Londres.
En el seu llibre The Early Years of English Roller Hockey 1885-1914, l’anglès
Roger Pout documenta que l’any 1885 Harry Brevett i un grup d’amics
“colpejaven una pilota amb pals sobre uns patins de rodes” en el Lava Roller
Skating Rink de Grove Lane, a Denmark Hill, al sud de Londres. Aquest és
l’origen de l’hoquei sobre patins tradicional, perquè els participants en aquell
partit de Denmark Hill formaren el 1886 un comitè a Crystal Palace per a crear el
primer reglament i el 1900 fundaren la Crystal Palace Rink Polo Association, que
l’1 de desembre de 1904 es convertí en l’Amateur Rink Hockey Association i
posà en marxa les primeres competicions oficials amb equips de Londres i
rodalies. D’allà saltà al continent europeu, on el 1910 es jugà el primer torneig
internacional que jugaren a París el Centaur Roller Club i el Metropolitan
d’aquesta ciutat més el Royal Rink Hockey Club de Brussel·les, que en fou el
guanyador. El roller polo que es jugava als Estats Units, on el 1882 es va fundar
a Dayton (Ohio) la National Roller Polo League, es varen quedar amb un
reglament més semblant a l’hoquei sobre gel i aquest va acabar derivant en
l’hoquei en línia.
Foto 7: Equip de roller polo del 1890

La segona teoria i menys coneguda i acceptada és la referent a la tribu dels
Amerindis. Aquesta tribu també jugaven aquest esport per creences religioses.
Aquesta teoria no hi ha gaire informació pel fet de datar-se del segle XV.
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En la llengua que parlaven els Amerindis, la onondaga, el nom de lacrosse varia
a dehunstshigwa’es, que vol dir: “home colpejat amb un objecte rodó”. Aquesta
és una variant, però és una mica diferent de l’anterior ja que en el
dehunstshigwa’es, la finalitat principal era donar un cop a la persona rival amb el
pal que utilitzaven fins a lesionar-lo. En arribar els francesos, es van apropiar de
tots els drets d’aquest esport, també d’aquesta zona. Per tant, l’origen del hoquei
no és francès com es creia sinó que l’origen del hoquei es remunta al segle XV i
és canadenc.
Foto 8:Amerindis jugant a dehunstshigwa’es

2.1.L’arribada a Catalunya
Els inicis del hoquei sobre patins a Catalunya, es remunta cap al final del segle
XIX, a Barcelona. El primer partit documentat es disputà el 26 de febrer de 1905,
segons una notícia publicada l’1 de març a La Vanguardia. Es jugà a l’Sportmen’s
Club (1903-06), que tenia les seves instal·lacions al Saló de Sant Joan de
Barcelona (ara Lluís Companys), entre el Palau de Justícia i el parc de la
Ciutadella, entre les quals hi habia una pista de patinatge. En aquest partit
s’enfrontaren dos equips formats per socis del club, tots ells catalans. L’equip
vermell estava format per Casajuana, Bracons, Miró, Bassas i Ortoll, i en el blau,
Trujillo, Puig, Canal, Bassas i Esteve, al final l’equip vermell es va dur la victoria
per 2 a 1. El mateix 1905 es van jugar uns quants partits més i durant els
següents anys se’n van celebrar d’altres en les nombroses pistes de patinatge
que hi havia a Barcelona, com l’Skating Ring Sport, l’Iris Park, el Kursaal o el
Turó Park, i fins i tot en places públiques o als frontons Colom i Comtal. Alguns
d’aquells equips pioners, tots desapareguts, eren l’Sport Hockey Club, l’Indians,
el Quatre Gats, l’Skating Hockey Club, el Kursaal Skating Hockey Club, l’Athletic
Hockey Club, l’Hispània o l’Skating Club Catalunya.
Al final de la dècada de 1910 l’activitat de hoquei patins a Catalunya va disminuir
considerablement, en contrast amb Anglaterra, França, Suïssa, Alemanya,
Bèlgica o Itàlia, que varen crear les seves pròpies federacions i competicions.
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Foto 9: Jugadors de l’Sport
Hockey Club i l’Indians a la pista
de l’Iris Park abans de començar
un partit d’hoquei sobre patins el
1915

2.1.1. Naixement de la Federació Catalana d’Hoquei
L’hoquei sobre patins va revifa a Catalunya a mitjans dels anys vint amb l’aparició
de nous clubs, set d’aquests clubs varen iniciar la fundació de la Federació
Catalana d’Hoquei Patins el 1928 amb l’adaptació i traducció dels estatuts de
Luigi Pironti di Campagna, un italià establert a Barcelona que va ser jugador,
àrbitre i entrenador i va dirigir la federació del seu país, fundada el 1922. L’hoquei
sobre patins d’aquell temps era molt diferent en comparació amb l’actual. El
reglament també era diferent del de la resta d’Europa, ja que a Catalunya es
jugava amb un disc de fusta similar al de l’hoquei sobre gel, i la majoria de pistes
eren delimitades només per uns quants taulons de fusta. A Europa, en canvi, es
jugava amb una bola de fusta o de cautxú, i les pistes tenien tanques.
El 1930 s’oficialitzà la constitució de la Federació Catalana, amb Pironti de
president, i es disputà el primer Campionat de Catalunya amb la participació de
deu equips (Skating Club Catalunya A i B, Skating Hockey Club A i B, Hockey
Patí Club Barcelona A, B i C, Unió Universitària, Rollschuhe i Júnior), i varen
jugar una lligueta a les pistes de l’Skating Hockey Club i el Luna Park. La final la
van disputar l’SC Catalunya A i l’Skating HC a la pista del Maricel Park. El primer
partit, jugat l’11 de setembre, va acabar en un empat i uns quants dies després
se’n va disputà un altre i aquest el va guanyar l’SC Catalunya i així es va convertir
en el primer campió català de la història. Alguns mesos abans, en la inauguració
de la mateixa pista el 28 d’agost de 1930, s’havia disputat el primer partit de la
selecció catalana que es va enfrontar a l’Skating Club Catalunya i aquest va
acabar 4-4. L’SC Catalunya va ser el millor equip català abans de la Guerra Civil
Espanyola, ja que va guanyar sis títols i la Unió Universitària només dos.
En els seus inicis, l’hoquei sobre patins es practicava a Barcelona ciutat, però
aviat es va començar a practicar a Girona i Cerdanyola del Vallès. Malgrat que
en aquesta darrera població ja s’hi jugaven partits des del 1930, el Cerdanyola
Club d’Hoquei no es va fundar fins el 1936, però la seva inscripció oficial es
produí el 1940, tres anys després de proclamar-se campió català de segona
categoria. A Girona, el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) va crear un
equip a mitjans dels anys trenta, però el primer club de la ciutat a inscriure’s a la
Federació Catalana fou l’Agrupació Esportiva Gironina, que va jugar el
7
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Campionat de Catalunya de la temporada 1939-1940, la següent es convertí en
el Girona Hoquei Club i el 1941 i el 1942 fou campió.
Foto 10: Joan Sabater (a l’esquerra) en el seu debut
amb el Reus Deportiu

2.2. L’hoquei patins en l’actualitat
L’hoquei patins és un esport d’equip que es practica amb patins de 4 rodes entre
dos equips de màxim deu jugadors cadascun, però dins la pista només pot haverhi un porter i quatre jugadors per equip. L’objectiu principal dels dos equips
consisteix en marcar el màxim nombre de gols possibles impulsant una bola amb
un stick.

Foto 1: Partit del Breda contra el Maçanet

2.3.Elements del joc
2.3.1.Terreny de joc
Les pistes d’hoquei per ser reglamentaries han de complir certes normatives i
mesures. Per exemple la mesura màxima de la pista es de 44x22 metres i la
mesura mínima es de 34x17 metres. Llavors una altre norma que ha de complir
la pista es que ha de tenir una tanca que envolti tot el terreny de joc i aquesta ha
de tenir una alçada d’1m amb un sòcol a la part de sota d’una alçada de 20cm i
un gruix de 2cm. Un altre requisit molt important són les xarxes que estan
col·locades els dos extrems de la pista i aquestes no poden tenir una alçada
inferior a 4 metres. Una altre mesura de seguretat es que les zones publiques, ja
8
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siguin les grades o el bar, tenen que estar com a mínim a 1 metre de la pista ja
que la bola surt del camp en bastantes ocasions.
Perquè una pista sigui reglamentaria ha de tenir les línies que marquen les zones
del camp i aquestes tenen que ser d’un gruix de 8 cm i han de ser d’un color
diferent al de la pista.
La pista esta dividida en cinc zones i aquestes són el mig del camp, l’àrea
esquerra, l’àrea dreta i les dues zones del porter (una en cada àrea). Aquesta
zona de porter es un semicercle de diàmetre 1’7 metres i els jugadors tan rivals
com companys no poden entrar.

Àrea

Cercle central

Punt de falta directe

Punt de d’inici
Punt de penal
Zona de protecció
del porter

Línia de gol

Línia de mig camp

Foto 2: Zones d’una pista d’hoquei

2.3.2. Proteccions dels jugadors
Per poder evitar lesions innecessàries els jugador porten proteccions i aquestes
són els guants, les espinilleres, les genolleres i la coquilla. Aquestes són les
obligatòries per poder jugar però des de fa uns dos anys s’està donant l’opció als
jugadors l’ús del casc ja que s’havia vist moltes vegades que un jugador rebés
un xut a la cara. A partir de la temporada 2021/2022 els jugadors estaran obligats
a dur casc en els partits

Foto 3: conjunt de proteccions dels jugadors

Foto 4: Coquilla
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Coquilla
Guants

Espinilleres

Genollera
Foto 5: Esquema de les proteccions dels jugadors

2.3.3. Proteccions dels porters
Els porters són els que estan més exposats a fer-se mal degut a un xut per aquest
motiu han de anar molt més protegits que els jugador i les proteccions que porten
són les guardes, pantalons amb proteccions, el petó, les colzeres, uns guants
petits que van a sota de uns altres guants més grans i reforçats, el casc, el collarí
i al igual que els jugadors també porten la coquilla i les genolleres.
Casc

Guardes
Petó

Collarí

Coquilla
Pantaló amb proteccions
Guants
reforçats
Genollera

Foto 6: Esquema de les proteccions d’un porter d’hoquei
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2.3.4. Categories i partits
Com la gran majoria d’esports l’hoquei patins esta dividit per categories depenen
de la edat del jugador/a, encara que el sistema de distribució de les categories
en l’hoquei patins es una mica diferent als dels altres esports.
Les categories del hoquei patins i les seves respectives edats són les següents:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Micros (3 i 4 anys)
Escoleta (5 i 6 anys)
Pre-benjamí (7 i 8 anys)
Benjamí (9 i 10 anys)
Aleví (11 i 12 anys)
Infantil (13 i 14 anys)
Juvenil (15 i 16 anys)
Junior (17 i 18 anys)
Sènior (dels 19 fins els 35 anys)
Veterà (a partir dels 35 anys)

La durada dels partits d’hoquei depenen de cada categoria, ja que com es obvi
un nen de quatre anys no aguantarà el mateix que un de quinze. El temps de per
partit de cada categoria són els següents:
▪

Micros (no té una lliga oficial però si que poden jugar partits amistosos)

▪

Escoleta 3 períodes de 10 minuts cadascun (no té una lliga oficial però si
que poden jugar partits amistosos)

▪

Pre-benjamí: 3 períodes de 10 minuts cadascun

▪

Benjamí: 2 períodes de 15 minuts cadascun

▪

Aleví: 2 períodes de 20 minuts cadascun

▪

Infantil: 2 períodes de 20 minuts cadascun

▪

Juvenil: 2 períodes de 20 minuts cadascun

▪

Júnior: 2 períodes de 25 minuts cadascun

▪

Sèniors: 2 períodes de 25 minuts cadascun

▪

Veterans: 2 períodes de 25 minuts cadascun

Entre el primer i el segon període de joc sempre hi haurà de haver un temps de
descans amb durada de 10 minuts. Al final del primer temps de joc, hi haurà
intercanvi de pista.
Aquesta temporada (2020/2021) ha sigut una mica diferent degut a la COVID19, ja que algunes categories han modificat el seu temps de joc com per exemple
la categoria de Pre-benjamí han passat de jugar 3 períodes de 10 minuts
cadascun a jugar 4 períodes de 8 minuts cada una.
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2.3.5. Competicions
Com a tots els esports l’hoquei també té les seves pròpies competicions.
Fase de grups: Són lligues petites de 6 equips amb partits d’anada com de
tornada, on els 2 primers classificats passen directament a la segona fase. Cada
partit guanyat suma 3 punts i cada empat 1, així amb totes les fases.
Fase classificatòria: els dos primers equips de cada lliga s’enfrontaran als altres
primers i segons de la resta de lligues. Els emparellaments es decideixen amb
un sorteig. Els equips s’ho juguen tot a dos partits, anada i tornada, on els gols
son acumulatius. El guanyador ( el que suma més gols en dos partits), passarà
a la següent fase.
Preferent: Aquesta lliga és l’objectiu de molts clubs. Només la constitueixen vinti-nou equips on, amb lligues de cinc equips, es disputaran el primer lloc. El
guanyador passa a jugar a la següent lliga.
Lliga Espanyola: com el seu nom indica s’enfronten tots els equips guanyadors
d’Espanya en les seves respectives lligues. El guanyador s’endú el millor
reconeixement espanyol en ser el millor equip que hi ha a l’estat.
OK LLIGA: El guanyador passa a jugar a la OK LLIGA, la lliga mundial, on
s’enfronten els millors equips.

Foto 7: Emblema de la OK LLIGA

Competicions Nacionals de Clubs
Masculines
▪

Lliga espanyola

▪

Copa espanyola

▪

Supercopa espanyola

Femenines
▪

Lliga espanyola

▪

Copa espanyola
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Competicions Internacionals de Clubs
Masculines
▪

Copa d'Europa (final 4)

▪

Copa de la CERS

▪

Recopa d'Europa

▪

Copa Continental (Supercopa d'Europa)

▪

Copa Intercontinental (Mundialet de clubs)

▪

Copa Ibèrica

Femenines
▪

Copa d'Europa

Competicions de Seleccions
Masculines
▪

Campionat del Món "A"

▪

Campionat del Món "B"

▪

Campionat del Món sub-20

▪

Campionat d'Europa

▪

Golden Cup

Femenines
▪

Campionat del Món

▪

Campionat d'Europa

▪

Golden Cup

La Golden Cup és una competició internacional d'hoquei patins amistosa
organitzada pel Blanes Hoquei Club amb el reconeixement del Comitè
Internacional d'Hoquei sobre patins (CIRH). Hi participen les principals
seleccions mundials de l'esport així com el club organitzador.

Foto
8:
Classificacions de la
Golden Cup 20042011
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3. Club Patí Breda
3.1. Introducció
En aquesta part del treball veurem un text explicant la historia del Club Patí
Breda. També veurem una taula amb tots els presidents i la durada del seu
mandat i una entrevista a dues persones del club.

3.2. Historia del club
Aquest any el Club Patí Breda ha complert 41 anys. Quaranta-un anys es diuen
ràpid però són difícils de complir per a un club en un poble petit com és Breda i
ara us explicaré com va començar tots aquests anys d’història.
1979
Tot va començar el dia 13 de Novembre del 1979 i m’agradaria citar unes les
primeres paraules registrades: “reunits a Breda el 13 de novembre de 1979 a les
20 hores els abaix firmants es constitueixen en comissió gestora per la fundació
d’un club de patinatge i havent fet els preliminars necessaris acorden fer la carta
següent als pares interessats.”. Durant aquests dos mesos és varen comprar els
primers materials i es van acordar les dues quotes, la d’entrada i la mensual. La
junta de pares va donar plena llibertat a la junta gestora formada pel senyor
Jaume Montsant Polls, el Sr. Jaume Sala Auladell i el Sr. Josep Mª Casanovas
Pacto perquè elegissin els integrants que formaran la primera junta directiva. El
dia 11 de Setembre el Sr. Sala va presentar al Sr. Antoni Sibina i va explicar que
per d’un descuit d’ell no s’ha l’havia avisat. Aquest dia és un dia important ja que
va ser quan es va formar la primera junta directiva i aquesta estava formada pel
Sr. Antoni Sibina com a president, el Sr. Joan Miquel com a vice-president, la
Sra. Mª Dolors Clavell com a secretaria i els Srs. Jaume i Joan Sala, Jaume
Montsant i Josep Mª Casanovas com a vocals.
1980
El dia 2 de Gener de 1980 és va presentar la nova vocal la Sra. Mª Angels Junca
que ja va forma part de la junta des de aquell mateix moment. El dissabte 12 de
Setembre és va fer la presentació oficial a les autoritats del poble i a les entitats
de la vila. Aquell mateix dia es varen decidir els horaris d’entrenaments
provisionals i aquests començaren el dia 19 de Gener. Els horaris varen ser els
següents: Grup Z- de 5 a 6 anys de 14:30 a 15:30, el Grup Y- de 7 a 8 anys de
15:30 a 17 i Grup X- a partir dels 9 anys de 17 a 19 hores. En aquesta mateixa
sessió és van decidir els colors del club i aquests varen ser el marró i el veig,
també es va decidir com seria l’escut del club i aquest estava format per 4 parts.
La part de dalt esquerra hi hauria la senyera, a la dreta el campana romànic de
Breda, a la part de baix a l’esquerra els colors del club i a la dreta un stick i una
patinadora fent referencia els dos esports que van donar inici al club. El dia 30
de Gener és varen aprovar els horaris definitius i els entrenaments serien els
dissabtes. Els horaris varen ser Grup Z- de 5 a 6 anys de 15 a 16, el Grup Y- de
7 a 8 anys de 16 a 17:30 i Grup X- a partir dels 9 anys de 17:30 a 19:30 hores.
En aquesta reunió també es van assignar delegacions pels membres de la junta.
El Sr. Jaume Montsant sanitat i megafonia, Mª Angels Junca i Mª Dolors Clavell
festivals. Es varen modificar els horaris d’entrenaments per només la temporada
d’estiu. Durant aquest any el club va comprar un terreny ubicat al darrera del turo
de Sant Anna i va enviar a l’ajuntament diferents projectes per fer una nova pista.
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Foto 9: Escut del club

1981
Durant aquest any s’ha li entrega un obsequi al Sr. Joan Grimal per agrair-li que
els deixes els aparells de música des dels inicis del club. El dia 5 de Febrer el
club va enviar una carta a l’ajuntament informant-los de les proves que es duran
a terme els dies 14 i 15 d’aquest mateix mes. Les dues convocatòries que es
varen fer el dia 17 de Febrer varen ser tot un èxit. Durant el mes de Març va
haver el primer increment de les quotes. Al mes d’Abril el club va enviar una carta
a la diputació de Girona per mirar si podien rebre una subvenció i durant el mes
de Maig varen rebre la resposta i aquesta va ser que podien donar-los una
subvenció ja que el club ja en tenia una. En el mes de Juny es comença a fer els
primers preparatius pel festival de la festa major del poble. En els entrenaments
de Juliol i Agost només practiquen els números que faran el dia del festival.
Després del festival de la festa major la junta directiva va comunicar a tots els
patinadors que tindrien vacances tot el mes de Setembre. El Sr. Joan Sala va
presentar la seva dimissió com a tresorer del club durant la reunió del dia 17 de
Setembre. El dia 20 de Desembre durant un berenar-sopar el club farà entrega
d’unes medalles commemoratives per les proves dels dies 14 i 15 de Febrer. A
la reunió del dia 20 d’Octubre es va acordar que és faria un festival per la festa
de l’Ajust al poble i que durant el 1982 és farien tres festivals més. El club van
enviar felicitacions nadalenques a tots els socis.
1982
En aquest any l’ajuntament va demanar al club juntament amb la comissió de
veïns la reparació de la carretera que va paral·lela al terme del terreny i la
construcció d’un clavegueram al terreny adquirit pel club. El dia 10 de Març reben
una carta de l’ajuntament demanant assessorament per la construcció de la
plaça Dr. Rovira i el club acorda fer acte de presencia però no donaran la seva
opinió. L’ajuntament d’Arbúcies va demanar si podien fer una actuació per la
Festa Major i el club va acceptar fer l’actuació. El dia 26 de Març es va convocar
una assemblea extraordinària amb tots els socis. Durant
l’assemblea
extraordinària es varen aprovar el pressupost aproximat per la construcció de la
pista multiesportiva. Durant aquest any apareixen dos esports més dins del club
i aquests són l’handbol i l’hoquei. L’ajuntament va transmetre una lletra (una
carta) convocant a la junta directiva a la remodelació del museu Josep Aragay.
La junta directiva envia una carta a cada soci donant-l’hi les gracies per anar el
festival del dia 31 de Maig. En el mes de Juny es dur a terme una petició dels
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patinadors per demanar el material que es necessiti. El dia 15 d’Octubre s’aprova
el programa del festival del patinatge pel dia 6 de Novembre d’aquest mateix any.
1983
A principis d’any es fa una petita renovació de la junta directiva. En el mes de
Febrer es modificant els horaris d’entrenament. El club torna a demanar permís
a l’ajuntament per la construcció de la pista multiesportiva adjuntant els plànols i
el pressupost. El dia 12 d’Abril el club rep una donació de la Federació Provincial
de Patinatge de Girona però fins el 14 de Juny no els hi arriben els diners. Es fa
una carta donant les gràcies per la donació. El 28 de Juliol es va celebrar una
assemblea general. Durant aquesta assemblea es va decidir canviar
l’emplaçament de la pista poliesportiva que volia fer el club i degut a que
l’ajuntament també en volia fer-ne una, el club i l’ajuntament van arribar a un
acord per fer una pista poliesportiva entre els dos.
1984
El club rep una subvenció de part de l’ajuntament. El dia 10 de Febrer es va fer
una altre assemblea general. Durant aquesta assemblea es renova la meitat de
la junta directiva i amb aquesta renovació hi ha un canvi de president i el càrrec
passa a ser del Sr. Joan Miquel i Cruells. La nova junta és la següent:
-

President: Joan Miquel i Cruells
Vice-president: Angelina Sarsanach
Tresorer: Mª Angels Juncà
Secretari: Pilar Auladell
Vocal mecànic: Francesc Monpió i Miquel Montplet
Vocal: Esteve Viñolas

En el mes de Març el club rep una subvenció de la Generalitat de Catalunya i
amb una part d’aquesta subvenció es comprarà nou material. Degut a uns
problemes amb el grup dels petits s’ha canviat l’horari d’entrenament. El club
torna a rebre una altre subvenció de la federació.
1985
El dia 23 de Febrer es fa una festa pels socis. S’acorda fer un festival de patinatge
per la festa petita de la vila. En el mes de Maig es fan nous horaris d’entrenament.
El dia 5 de Juliol es fa la reunió general de socis. A mitjans del mes de Desembre
el club rep una subvenció de part de l’ajuntament. Durant aquest any s’inicia la
construcció de la pista poliesportiva que s’ha utilitzat fins a dia d’avui.
1986
El dia 31 de Juliol es fa una assemblea general ordinària. El dia 14 de Novembre
es fa una altre assemblea general ordinària per la renovació de la junta i el Sr.
Joan Miquel i Cruells passa la presidència al Sr. Pere Alsina. La nova junta es la
següent:
-

President: Pere Alsina
Vice-president: Angelina Sarsanach
Tresorer: Mª Angels Juncà
Secretaria: Pilar Auladell
Vocals: Joan Sala, Mª Carme Majó i Maria Gubert
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Durant aquest any es paren les obres de la pista poliesportiva es paren degut a
problemes amb FECSA.
1988
El dia 20 de Gener ve un membre de la generalitat per veure si es pot acabar
provisionalment la pista poliesportiva. El dia 26 de Gener es fa la assemblea
general de socis. A mitjans d’aquest any es comença a fer servir la pista però no
esta acaba en condicions.
1989
En el mes de Gener el club rep una subvenció per part de l’ajuntament i la junta
directiva del club decideix anar a l’ajuntament perquè els hi diguin per quan esta
previst la finalització de la pista poliesportiva. El Diumenge 12 de març l’equip
dels petits d’hoquei jugà un partit contra el Sant Celoni. Durant aquest any el club
elabora un full de propaganda-inscripció d’hoquei i patinatge. En el mes de
Novembre el club celebra el seu 10é aniversari i fan varies activitats. Les
activitats que és faran són:
-

El dia 25 es fa per primera vegada l’stick (és una quina)
El dia 26 es fa un sorteig d’un lot i un cercavila on aquest acabarà al Cercle
Bredenc on es fa un aperitiu. Tot seguit es fa la presentació dels equips
d’hoquei.
Des del dia 27 de Novembre al dia 3 de Desembre es fa l’stick i en el dia
3 és fa una cantada d’havaneres amb el grup “ Refilaries de Tordera”.
El dia 6 es fan partits d’hoquei
El dia 9 es fa una excursió a patinar sobre gel.

1990
A principi d’aquest any l’ajuntament ha posat tanques al voltant la pista i ha fet
unes escales perquè els patinadors puguin usar els vestuaris de la piscina. A
finals d’Abril els equips d’hoquei juguen el seu primer torneig a Tordera i a
l’Octubre comença la primera lliga pels tres equips d’hoquei. Per acabar aquesta
temporada el club regala un rellotge amb l’escut del club.
1991
A la reunió general extraordinària del dia 28 de Maig es va canviar la junta
directiva i aquesta és la següent:
-

President: Sr. Pablo Ortega
Secretari: Sr. Josep Avellaneda
Sots- President de patinatge: Sr. Ferran Blasco
Sots- President d’hoquei: Sr. Jaume Sala
Tresorer: Sr. Joan Canaleta
Vocals: Sr. Ramon Busquets, Sr. Josep Pol, Sra. Encarna Moreno, Sra.
Roser Canaleta i Sra. Petri Acedo

El dia 24 d’Agost és fa la presentació dels equips d’hoquei per la temporada
vinent. Tots els patinadors i patinadores del club van d’excursió al Delta de l’Ebre
els dies 12,13 i 14 de Setembre. El dia 30 d’Octubre és comença a arreglar la
nova seu de reunions, que aquesta estarà a Cal Batlle, ja que fins ara les
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reunions es feien al Cercle Bredenc, on s’entrenava abans de la pista
poliesportiva.
1992
El dia 24 de Maig es celebra el 1r Torneig d’hoquei Vila de Breda i s’ha seguit
fent fins a dia d’avui. Els equips que venen a jugar aquest torneig són el Salt i el
Cassa. El dia 27 de Juny es fa el sopar dels patinadors al bar OMBRA
(actualment aquest bar no existeix) i durant el sopar es dona un obsequi a cada
patinador. El dia 22 d’Agost es fa la presentació dels equips d’hoquei per la
temporada vinent.
1993
Durant els dies 12 i 13 de Juny és celebra el 2n Torneig d’hoquei Vila de Breda.
El dia 10 de Juliol és celebra el 1r Torneig d’escola d’hoquei Vila de Breda. En
aquest any es crea l’equip de 2na Catalana. A finals d’any el club incorpora un
equip de voleibol.
1994
En el mes de Setembre es comencen les obres per cobrir la pista poliesportiva i
durant les obres es tornarà a entrenar al Cercle Bredenc, on es feien els
entrenaments abans de la pista poliesportiva. El dia 3 de Setembre es fa la
presentació dels equips.
1995
El dia 4 d’Abril és canvia la junta directiva i aquesta és la següent:
-

President: Sr. Jordi Badia Illa
Tresorer: Sr. J. Carles Lloveras
Vicepresident d’hoquei: Sr. Jaume Sala
Vicepresident de patinatge: Sr. Joan Safont
Secretari: Sr. Joan Torrejón

El dia 10 de Setembre es celebra la festa del club.
1996
Degut a problemes amb la generalitat no s’ha pogut fer el cobriment de la pista i
l’ajuntament decideix cobrir la pista d’una manera més senzilla, ja que la idea
inicial era fer un poliesportiu. Durant el mes d’Agost és pinta la pista perquè sigui
reglamentaria. Durant aquest any es perd l’equip aleví per manca de jugadors.
1997
En el mes de Gener han començat les obres del poliesportiu municipal. Durant
la junta extraordinària del dia 25 d’abril és renova la junta directiva. Aquesta es
la nova junta directiva:
-

President: Sr. Josep Ribo
Vicepresident d’hoquei: Sr. Antoni Illa
Vicepresident de patinatge: Sra. Montserrat Vinyet
Secretari: Sr. Joan Torrejón

L’equip benjamí aconsegueix classificar-se per la final de la Copa Catalunya.
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1999
Durant la junta extraordinària del dia 27 d’Octubre és renova la junta directiva.
Aquesta es la nova junta directiva:
-

President: Sr. Joan Roca
Vicepresident d’hoquei: Sr. Jaume Sala
Vicepresident de patinatge: Sra. Nuria Pujol
Secretari: Sr. Joan Manel Fernàndez
Tresorer: Sr. Josep Ribó

Del 2002 al 2011 només es feia una reunió per any i per això hi ha una manca
d’informació.
2002
La junta directiva parla amb l’AMPA de l’escola de Breda per promocionar
l’hoquei. Aquesta activitat es duran a terme diverses vegades durant els
següents anys. El dia 28 de Juny el Sr. Joan Roca dimiteix i passa a ser el
president el Sr. Jaume Font. A partir del 8 de Juliol es fa el 2n estage d’hoquei i
aquest any és gratuït per tothom.
2004
Degut a que l’equip Sènior a pujat a 1ª Catalana el pressupost del club és una
mica més gran que l’any anterior. Les finals de la Copa Federació han sigut
concedides a Breda per la inauguració dels nous vestuaris.
2005
El 3 de Setembre el club porta els patinadors d’excursió a Water World. L’equip
Sènior torna a baixar a 2ª Catalana.
2006
En aquest any l’equip Sènior torna a pujar a 1ª Catalana i es crea un equip
femení. El dia 9 de Juliol es renova la junta directiva i aquesta queda així:
-

President: Sra. Eva Olivé
Vicepresident d’hoquei: Sr. Xavier Prat
Vicepresident de patinatge: Sra. Florentina Aguilar
Secretari: Sra. Montserrat Vilà
Tresorer: Sr. Josep Ribó

2007
L’equip Sènior torna a baixar a 2ª Catalana. La portera Elena Marin de l’equip
femení és seleccionada per la selecció de Girona. L’equip Sènior estrena una
nova equipació.
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Foto 11: Equipació de porter

2008
En aquesta temporada l’equip aleví ha quedat 5é de la Copa Generalitat.
2009
En aquesta temporada l’equip aleví ha sigut eliminat a les semifinals de la Copa
Generalitat i tots els equips estrenen equipació nova. El dia 15 d’Agost es canvia
la junta directiva i queda així:
-

President: Sr. Yago Pons
Vicepresident d’hoquei: Sr. Josep Caro
Vicepresident de patinatge: Sra. Neus Mañas
Secretari: Sra. Rosa Encinas
Tresorer: Sr. Olga Valiente

2011
En aquesta temporada l’equip femení es dissol. L’equip aleví ha estat a punt de
classificar-se per la final B de Catalunya.
2012
El dia 21 de Juny es renova la junta directiva i aquesta queda constituïda per:
-

President: Sr. Jordi Badia
Vicepresident d’hoquei: Sr. Albert Gutiérrez
Vicepresident de patinatge: Sr. Rafa Robles
Secretari de la secció d’hoquei: Sra. Paqui Arroyo
Secretari de la secció de patinatge: Sra. Anna Prado
Tresorer: Sra. Olga Valiente
Vocals: Sra. Mª Caparrós i Sra. Neus Mañas

Al mes de Setembre amb la col·laboració de l’escola Montseny s’inicia la practica
del patinatge amb els alumnes de P5 i 1r a les hores d’educació física.
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2015
El dia 2 de Juliol es canvia la junta directiva i queda constituïda per:
-

President: Sr. Jordi Sánchez
Vicepresident d’hoquei: Sr. Albert Gutiérrez
Vicepresident de patinatge: Sr. Rafa Robles
Secretari: Sra. Olga Valiente
Vocals: Sra. Esther Aira, Sr. Gaietà Anglisano, Sra. Alicia Barroso, Sra.
Carme Buixalleu, Sra. Vicky Buixalleu, Sra. Montse Fernández, Sra. Lidia
García, Sra. Araceli Guerrero, Sra. Montse Hernández, Sra. Pilar Mares,
Sra. Pili Mor, Sra. Anna Perarnau, Sra. Imma Vilamala, Sr. Jordi Formiga,
Sr. Joan Navarro, Sr. Miquel Regàs i Sr. Miquel Toro

2016
La temporada 16/17 ha sigut molt important ja que amb l’arribada d’en David
Noguera com a Coordinador i entrenador de l’equip Sènior, aquests han estat
apunt de classificar-se pels play-off d’ascens a 1ª Catalana.
2018
Aquest any ha sigut molt important ja que l’equip Sènior s’ha dissolt. Ha vingut
en Xevi Martin com a coordinador i amb ell el club comença una època molt bona
amb l’entrada de molts jugadors. Aquest any tots els equips d’hoquei estrenen
equipació nova.
Foto 12: Equipació de porter i jugador
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3.3. Entrevistes a persones del club
A continuació veurem les respostes a les preguntes formulades als Srs. Jordi
Sánchez i Xevi Martin.
Per començar veurem les respostes del Sr. Jordi Sánchez actual president del
club:
•

Quants anys has estat lligat amb el club?

Des de la formació de la secció d'hoquei
•

Com veus l’evolució de l’hoquei a Breda?

Breda és un poble amb tradició de hoquei i això és nota. Per la població que
tenim molts nens i nenes opten pel hoquei. Actualment tenim una bona base
i esperem arribar a cobrir totes les edats i recuperar el primer equip.
•

Com veus les instal·lacions i creus que són les apropiades?

Manca una segona pista entrenaments per poder dedicar més hores a
entrenar. La resta ha millorat molt.
•

Que creus que passarà de cara al futur?

Esperem superar el COVID-19 sense molts entrebancs i sense gaires baixes.
•

Per tu quins són els millors moments del club? I les etapes?

Tots els moments tenen coses bones i dolentes. La meva etapa com a
jugador va ser la millor, fer de gestor és més pesat però gratificant i ara com
a veterà torno a gaudir del joc.
•

A dia d’avui com veus el club?

El club ha evolucionat molt i estava fent grans avenços organitzatius però la
Covid19 ens està portant a una situació, sobretot econòmica que és ja bastant
crítica.
•

Creus que el club ha evolucionat de manera positiva o no durant
aquests últims anys?

Si, com he mencionat anteriorment
professionalitzat
•

la estructura s'ha reforçat i

Si poguessis fer un canvi en el club quina seria?

Actualment la segona pista és per mi una prioritat per poder donar un salt
important a nivell esportiu
•

Com valoraries la teva estada al club?

Molt satisfactòria
•

Has sigut jugador del club?

Si
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Si haguessis de quedar-te amb 3 moments d'aquesta temporada per
al club amb quines et quedaries?

Per desgràcia aquesta temporada no està essent de bons moments. L'inici i
l'esperança de la represa però poca cosa més.
•

Quins han estat els primers passos que es van prendre al club quan
vas arribar?

Actualització d’assegurances del club, començar a estudiar la possibilitat de
contactar entrenadors i demanda arranjament de la pista de l’escola per tenir
més espai per entrenar.
•

Perquè vas decidir presentar-te a president?

No hi havia gaires voluntaris la veritat, el fet de ser jugador d'hoquei i pare de
patinadora d’artístic em va donar peu a veure que podia representar les dues
seccions.
•

Que et vinculava al club?

Sòc soci des que vaig començar com a jugador al primer equip que es va fer
d'hoquei i no ho he deixat de ser tot i penjar els patins. El lligam ha continuat
fins que la meva filla va iniciar el patinatge artístic.
Tot seguit veurem les respostes del Sr. Xevi Martin coordinador esportiu i
entrenador:
•

Quants anys has estat lligat amb el club?

Aquest 2021 es el tercer any.
•

Com veus l’evolució de l’hoquei a Breda?

Bona ,molt bona. Partim de la base de que tenim força canalla a la base fins
a benjamí i llavors una evolució molt productiva de les categories grans per
tal de arribar al objectiu de crear un Sènior amb tot els jugadors formats al
club patí Breda; be sinó tots el 90%.
•

Com veus les instal·lacions i creus que són les apropiades?

Les instal·lacions son bones com be sabem tots en el món del esports sempre
es poden millorar però son aptes.
•

Que creus que passarà de cara al futur?

Doncs vers la situació actual del covid-19 es tot una mica estrany per poder
contestar aquesta pregunta, tot i tenint la avantatge de ser un club de poble
petit i això fa que la gent i els esportistes estiguin amb ganes de tornar i seguir
creixent.
•

Per tu quins són els millors moments del club? I les etapes?

Els millors moments del club per mi han sigut les diferents activitats com
trobades d’escoletes ,opens d´hoquei entre diferents clubs ,i les
presentacions de les categories ,aquell dia es màgic, les etapes tots just
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acabem d’arribar a la primera etapa del projecte, així que de moment
favorables.
•

A dia d’avui com veus el club?

El club patí Breda a opinió personal el veig bé ,normal ,amb el hàndicap de
poder aconseguir en la durada de tot el projecte la idea de aconseguir totes
les categories.
•

Creus que el club ha evolucionat de manera positiva o no durant
aquests últims anys?

Si, bastant positiva.
•

Si poguessis fer un canvi en el club quina seria?

Buf............. no acabaria mai ,lo bo dels clubs es la renovació tant del personal
de pista com de diferents càrrecs, però un dels primers canvis que faria ,seria
el del funcionament de les temporades.
•

Com valoraries la teva estada al club?

Doncs jo per mi ha sigut positiva encara que mai s’ha de refiar un perquè
sempre surten cosetes, una de les pautes que més segueix-ho es : SI
LLUITES POTS PERDRE,SINO LLUITES ESTAS PERDUT.
•

Has sigut jugador del club?

No, tot just aquest any he fixat per la categoria de veterans en funcions
•
1.
2.
3.
•
1.
2.

Si haguessis de quedar-te amb 3 moments d'aquesta temporada
per al club amb quins et quedaries?
la reacció positiva tant dels esportistes com dels integrants vers la situació
estranya per el covid-19.
la renovació del cos tècnic.
la bona assistència als entrenaments de la base, a la pista del col·legit.
Quins han estat els primers passos que es van prendre al club quan
vas arribar?
Estructurar la secció i els equips d’hoquei per “quintes” generacionals.
actualitzar calendaris de partits a 15 dies vista ”mínim” uniformar tot el
club.
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3.4 Taula amb tots els presidents del club
Nom del president
Antoni Sibina
Joan Miquel i Cruells
Pere Alsina
Pablo Ortega
Jordi Badia Illa
Josep Ribó
Joan Roca
Jaume Font
Jaume Sala
Eva Olivé
Iago Pons
Jordi Badia
Jordi Sánchez

Dates de la presidència
11-09-1979/ 10-2-1984
10-2-1984/ 18-11-1986
18-11-1986/ 28-05-1991
28-05-1991/ 10-04-1995
10-04-1995/25-04-1997
25-04-1997/ 11-02-2000
11-02-2000/ 28-06-2002
28-06-2002/ 23-07-2004
23-07-2004/ 9-07-2006
9-07-2006/ 15-08-2009
15-08-2009/ 21-06-2012
21-06-2012/ 2-07-2015
2-07-2015/ ---

Durada de la presidència
5 anys
2 anys
5 anys
4 anys
2 anys
3 anys
2 anys
2 anys
2 anys
3 anys
3 anys
3 anys
És el president actual
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3.5 Eix cronològic
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Foto 13: Eix cronològic
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Link es per veure l’eix cronològic en versió online
https://my.visme.co/view/4dymno7k-m3x58k3y1x4m5krp

4.Conclusions
Aquest treball ha sigut molt complicat dur-lo a terme degut a la manca
d’informació sobre l’hoquei en general, i per les circumstancies relacionades amb
el canvi de tutor del treball i el tema del confinament.
Durant el treball esta dividit en dues grans parts i en la primera hi ha les dues
teories sobre els orígens de l’hoquei patins, l’arribada de l’hoquei a Catalunya
juntament amb el naixement de la federació catalana de patinatge. També s’ha
pogut veure l’hoquei en l’actualitat on hi ha les normatives de les pistes de joc,
les proteccions dels jugador i els porters, les categories, els partits i les
competicions més importants.
En la segona part del treball ha sigut la més complicada de realitzar ja que s’ha
hagut de buscar la informació en els llibres d’actes dels últims quaranta anys del
club. En aquesta part hi ha un resum de cada any des de que es va crear el club
fins a dia d’avui. També hi ha les entrevistes realitzades a dues persones del
club. Llavors hi ha una taula amb tots els presidents i els anys dels seus mandats
i un eix cronològic amb les dates més importants i els canvis de presidents.
Durant aquest treball s’han pogut complir tots els objectius plantejats al principi
del treball, encara que l’organigrama s’ha col·locat dins l’eix cronològic.

5. Agraïments
Aquest treball ha estat possible gracies a la col·laboració de diverses persones:
En primer lloc en Jordi Blázquez, el meu tutor, que m’ha ajudat molt durant tot el
camí.
En segon lloc al Club Patí Breda per donar-me accés a totes les actes i per
respondre’m qualsevol dubte que tingues.
En tercer lloc en Jordi Sánchez, en Xevi Martin i en Jordi Badia per respondre’m
les preguntes que els hi vaig fer.
I en quart lloc a la meva família que m’ha donat suport.
Gràcies a tots vosaltres perquè sense vosaltres aquest treball no hagués sigut
possible.
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