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Resum 

L’activitat física és necessària en la vida d’una persona per mantenir una vida 

saludable. 

En aquest treball es pretén donar a conèixer el Club Patí Breda i un dels 

esports que s’hi practica: el patinatge artístic sobre rodes. El treball reflecteix la 

història d’aquest esport i del club, els fundadors, com es va crear, com ha anat 

evolucionant, l’estat actual i fins a on es pretén arribar. 

El principal objectiu és promoure el club i, principalment, aquest esport. A partir 

d’això, s’ha creat un vídeo publicitari i s’ha entrevistat a diverses persones 

protagonistes del club per tal d’assolir els objectius establerts. 

S’ha pogut concloure que el patinatge té molta poca visibilitat pels seguidors 

que té. Això, provoca que no s’hi pugui tenir un futur a l’hora de practicar-lo. 

 

 

 

Abstract 

Physical activity is necessary in a person’s life to maintain a healthy lifestyle. 

The aim of this work is to introduce Club Patí Breda and one of the sports 

practised there, rollerskating. The work reflects the history of this sport and the 

club, the founders, how it was created, how it has evolved, the current state and 

how far it is intended to go. 

The main goal is to promote the club and mainly this sport. From this, an 

advertising video has been created, and several protagonists of the club have 

been interviewed to achieve the established goals. 

It has been concluded that skating has very little visibility for the fans it has. This 

means that there is no future in practicing it. 
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1. Introducció 

He d’admetre que la primera idea que em va venir per fer el tema del Treball de 

Recerca no va ser el patinatge artístic sobre rodes, sinó l’anorèxia abans i 

després de la Covid-19. Vaig començar a realitzar la part teòrica de la meva 

primera elecció, però més tard em vaig adonar que no era un tema que 

realment volgués desenvolupar. En volia trobar un que realment m’interessés i 

em motivés. Donant-li moltes voltes vaig arribar a una activitat que és molt 

present al meu dia a dia i és en la que més interès hi poso. Així que, finalment, 

em vaig decidir per l’esport que practico des dels sis anys: el patinatge artístic 

sobre rodes. 

Quan vaig començar a practicar aquest esport, el meus pares em van 

començar a portar a veure campionats. Seguint la meva entrenadora, com a 

patinadora professional (que va arribar a competir en un campionat mundial), 

vaig anar a veure campionats europeus, espanyols, catalans i el Catalunya 

Stars. 

Anys després, he sigut conscient de la poca visibilitat que té aquest esport. Tot 

i tenir molts seguidors, no té la repercussió mediàtica que crec que hauria de 

tenir. 

Quan vaig començar a buscar informació per fer el treball, la meva tutora em va 

recomanar que em centrés en el Club Patí Breda, ja que és el que tinc més a 

prop i on jo practico aquest esport. 

En el Club Patí Breda es practica tant hoquei com patinatge, però jo he centrat 

el meu treball en el patinatge artístic, ja que el curs passat en Marc Regàs va 

realitzar el seu sobre l’hoquei patins al CPB i no volia que el patinatge quedés 

en segon pla. 

Per elaborar aquest treball m’he plantejat una sèrie d’objectius: 

• Conèixer la història del patinatge. 

• Conèixer la història del Club Patí Breda, exposar la seva evolució i les 

disciplines que es practiquen. 

• Saber l’esforç que hi ha darrere d’una coreografia. 
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• Veure quina continuïtat poden tenir les persones que practiquen aquest 

esport. 

• Demostrar que per falta de subvencions, no es pot anar a totes les 

competicions. 

• Donar la màxima informació tant als joves com als pares sobre aquest 

esport per incentivar als nens i nenes a practicar-lo. 

• Donar més visibilitat a aquest esport per aconseguir els vots necessaris 

perquè esdevingui un esport olímpic i d’aquesta manera que també els 

arribin les subvencions (tenint en compte que oscil·len entre 191.985  del 

pentatlon modern i 4.299.322 de la natació i waterpolo). 

Per a buscar informació he consultat fonts d’informació, per dur a terme la part 

teòrica de la història del patinatge artístic sobre rodes. 

M’interessava conèixer millor la història del Club Patí Breda, de com es va 

crear, tots els canvis que hi ha hagut i la seva actualitat. Per això, vaig decidir 

entrevistar a un dels fundadors per verificar que la informació que obtindria 

seria del tot certa. A més a més, he consultat les actes on s’esmenten totes les 

reunions de la junta directiva del club per afegir la informació a la part pràctica 

del meu Treball de Recerca. 

Alhora, he entrevistat a altres membres del club (la meva entrenadora i les 

meves companyes) per intentar verificar els meus objectius. 

Per finalitzar, he creat un vídeo publicitari per popularitzar el club i animar a que 

nens i nenes s’apuntin a provar el patinatge. 
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2. El patinatge artístic sobre rodes 

El patinatge artístic sobre rodes no és un esport practicat mundialment, ja que 

hi ha molts països on no es practica i d’altres que, tot i practicar-se, hi ha 

províncies amb més nivell que altres. De fet, es dona el cas que alguns 

campionats mundials es celebren en països on ni es practica. 

En aquesta primera part del treball, abans de centrar-me en fer un estudi del 

cas concret de Breda, explicaré els inicis del patinatge artístic sobre rodes i 

donaré a conèixer tots els aspectes bàsics d’aquest esport. 

El patinatge artístic sobre rodes és una disciplina esportiva on els esportistes 

competeixen utilitzant patins de rodes, combinant execucions artístiques amb 

elements tècnics. Té la seva base fonamental en la tècnica del cos enllaçant-la 

amb elegància, naturalitat i imaginació. Per aquest fet, el patinatge té molta 

varietat de salts, piruetes, moviments i figures. 

Així doncs, l’objectiu principal d’aquest esport és combinar moviments de dansa 

amb la sincronització del moviment de peus. Així, a les competicions, s’intenta 

obtenir el màxim de punts possibles per aconseguir la victòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Pictograma patinatge 
artístic sobre rodes 
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3. Origen del patinatge sobre rodes 

L’any 1733, l’holandès Hoans Brinker va construir la 

primera roda metàl·lica per patins. Difícilment podia 

imaginar-se que el patinatge agafaria l’auge que té avui 

en dia, amb les seves quatre disciplines: patinatge 

artístic, patinatge de carreres, hoquei sobre patins i 

hoquei en línia. Aquestes rodes inicials van ser 

col·locades sota un patí senzill amb llanta metàl·lica, 

que va ser preparat pel sabater belga Joseph Lundsen. 

Però el projecte va quedar oblidat ja que el seu disseny 

tenia moltes imperfeccions. 

Al 1770, a Londres, el belga John Joseph Merlin va millorar els defectes de 

Brinker, creant uns patins els quals tenien 

quatre rodes col·locades en una sola línia. 

Les rodes d’aquests primers patins eren 

metàl·liques i era més complicat frenar. Es 

pot afirmar que va ser el primer inventor 

dels patins de rodes. 

Lodewijk Maximiliaan va introduir el patí en línia a 

França al 1789, on va ser anomenat patí a terre (patí 

de terra). Els patins estaven formats per una placa de 

metall amb rodes de fusta. 

L’any 1813, Jean Garcín va construir unes rodes de 

fusta que, dos anys després, va patentar amb triomf. 

Va crear una Escola de Patinatge que finalment va 

acabar tancant a causa dels nombrosos accidents dels 

aprenents. 

L’any 1863, als Estats Units, James Leonard Plimpton va pensar en col·locar 

les rodes sota suspensions de goma, possibilitant fer corbes amb els patins. 

Aquests, com els que coneixem avui en dia, tenien dues rodes paral·leles 

davant i darrera. Van ser els millors que s’havien inventat fins al moment i van 

permetre el desenvolupament d’aquest esport. Plimpton també va fundar la 

Imatge 2: Hoans Brinker i el seu 
invent 

Imatge 3: patins de Joseph Merlin 

Imatge 4: patins de Lodewijk 

Maximiliaan 
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primera associació del patí sobre rodes a Estats Units i va organitzar la primera 

societat internacional de patinatge sobre rodes. 

Més endavant, al 1867, l’invent perfeccionat de Jean Garcín va ser recollit per 

uns britànics que el van presentar i exposar a la Fira Mundial de París. James 

Leonard Plimpton va patentar aquest projecte a Nova York, amb l’acoblament 

d’un sistema de fre consistent en un petit bloc de cautxú a la part davantera. 

 

3.2. El patinatge a Europa (1876-1924) 

El patinatge es va convertir en un esport de moda en la noblesa parisenca. Per 

això, al 1876 es va obrir el primer Centre de Patinatge a París. A partir d’aquell 

moment, es van expandir les pistes de patinatge per tota Europa. Davant del 

creixement, s’havia d’organitzar l’innovador esport, per aquest motiu, van 

començar a originar-se els clubs i competicions. 

El 21 d’abril de 1924, a Montreux (Suïssa), es reunien els representants de 

França, Alemanya, Gran Bretanya i Suïssa per fundar la Fédération 

Internationale de Patinage a Roulettes (FIPR). El suís Fred Renkewitz va ser 

nomenat president de la institució. 

 

3.3. L’arribada a Espanya i a Catalunya 

El desenvolupament de l’esmentat esport s’aturà a conseqüència de la Guerra 

Civil Espanyola entre 1936 i 1939. 

Les pistes i salons per patinar van establir-se a Barcelona al 1941, que va 

esdevenir la ciutat natal d’aquest esport a l’estat espanyol. Era practicat com a 

exercici de descans en establiments com l’Skating Rink Sport, l’Sportsmen’s 

Club, el Turó Park, el Kursaal o l’Iris Park. 

La Federació Espanyola es va formar el 1943 integrant la Federació Catalana 

com una institució local acompanyat d’altres que havien aparegut com la 

Balear, la Valenciana, la Madrilenya i la Gallega. 

L’any 1946 es va estendre l’esport per la resta de l’estat i es va crear la 

Federación Española de Hockey y Patinaje (FEHP). 
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A finals del 1946, les autoritats esportives del règim franquista van acordar 

agrupar les federacions d’hoquei patins i hoquei herba, creant la “Federación 

Espanyola de Hockey y Patinaje”. 

 

L’any 1954 les dues comunitats d’hoquei van tornar a 

dividir-se i es va formar la Real Federación Española 

de Patinaje. Aquesta, era dirigida per Joan Antoni 

Samaranch i ja incloïa el patinatge artístic i les curses 

(nom que en aquells temps estava referit al patinatge 

de velocitat). 

 

Des d’aleshores, la comissió de Catalunya 

es va començar a dir Federació Catalana de 

Patinatge (FCP) sota la presidència del 

directiu Miquel Moragas. 

 

Al 1967, el català Victorià Oliveras va aconseguir la capitania de la FIPR1 i la va 

denominar Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS). Això va suposar 

un major reconeixement del patinatge català a nivell europeu. 

 

 

 

 

 

 
1 Fédération Internationale de Patinage a Roulettes. 

Imatge 5: RFEP 

Imatge 7: FIRS 

Imatge 6: FCP 
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4. Evolució del patinatge a Catalunya 

Durant l’època dels 50, s’estaven desenvolupant dues altres disciplines del 

patinatge sobre rodes, l’artístic i la velocitat. Per això, van començar a tenir lloc 

competicions oficials el 1945. No obstant, les primeres competicions 

internacionals, s’havien celebrat ja l’any 1936. 

A nivell institucional, a principis del 70, la FCP2 havia quedat dissolta en quatre 

federacions provincials, encara que la de Barcelona seguia actuant i 

organitzant els campionats de Catalunya.  

L’any 1982 la FCP es va enregistrar en el llistat d’entitats esportives de la 

Generalitat de Catalunya. Pere Torres la va presidir fins el 2002, que va ser 

quan Ramon Basiana el va intercanviar. 

La Federació Catalana de Patinatge va fer-se a conèixer mundialment durant la 

capitania de Ramon Basiana. El Comitè Central de la Federació Internacional 

de Patinatge va considerar temporalment a la Federació Catalana com a nou 

component per participar en competicions oficials. 

 

5. Actualitat del patinatge 

En l’actualitat, al món del patinatge sobre rodes, ha anat creixent vist que hi 

han noves disciplines les quals la Federació Catalana de Patinatge ha integrat 

seguint les normes de la World Skate (darrer nom que va adquirir la FIRS3). 

Actualment, existeixen 11 modalitats: les quatre tradicionals (Patinatge artístic, 

Patinatge de velocitat, Hoquei patins i Hoquei línia), Alpí en línia, Descens en 

línia, Inline Freestyle, Roller Freestyle, Scooter, Roller Derby i Skateboarding. 

En particular, la FCP va ser coorganitzadora, al costat de les federacions 

Internacional i Espanyola i les institucions catalanes principals, dels World 

Roller Games al 2019. Es van realitzar des del 29 de juny fins el 14 de juliol a 

Barcelona aplegant totes les onze disciplines. Això, va servir per mostrar les 

diferents disciplines que hi ha dins el patinatge. 

 
2 Federació Catalana de Patinatge. 
3 Fédération Internationale de Roller Sports. 
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5.1. Reglament 

La Federació Catalana de Patinatge ha establert un reglament de diversos 

apartats, el qual està publicat a la seva pàgina web. Destacant el més rellevant: 

• Es permet la música vocal de qualsevol idioma, però sense llenguatge 

inadequat. Al contrari, es penalitzarà. El mateix passa si la seva durada 

és més curta o més llarga del requerit. 

• En totes les disciplines, la patinadora ha de fer el primer moviment 

abans dels primers 10 segons que sona la música. 

• A les proves d’iniciació, les patinadores estan obligades a dur el mallot 

del seu club. A les competicions lliures, poden competir amb el seu propi 

mallot ‘de fantasia’. En el darrer cas, es pot penalitzar segons 

l’incompliment de les regles de vestuari. No estan permesos els 

accessoris ni l’ús de maquillatge teatral excessiu, ja que és considerada 

un xou en comptes d’un artístic. 

 

5.2. Material 

El material necessari per poder practicar aquest esport són els patins de quatre 

rodes. El patí tradicional, també conegut com a quad, té quatre rodes 

col·locades paral·lelament en dos eixos. Està format per 4 parts diferents: la 

bota, la planxa, els frens i les rodes. 

  

 

 

 

 

 

La bota sol ser de cuir ja que s’adapta millor al peu i proporciona major control 

del patí. Hi ha patins més professionals amb la bota encoixinada. 

Imatge 8: l’element bàsic, el patí. 
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La part metàl·lica sobre la que reposa la bota, la planxa, ha de ser d’un material 

resistent capaç d’esmorteir els impactes dels salts. 

El fre, la bola de goma situada a la part davantera, serveix principalment per 

frenar i té variació en la mida d’unes modalitats de patinatge a altres. En el cas 

dels patinadors de dansa, utilitzen frens més petits, mentre que els d’estil lliure 

els usen més grans per realitzar els salts. 

Segons el tipus de pista, es fan servir un tipus de rodes o unes altres. Per 

exemple, a les pistes que llisquen més, es poden usar les rodes de parquet. 

 

5.3. Modalitats 

Hi ha 7 diferents tipus de modalitats al patinatge artístic sobre rodes. 

Cadascuna d’aquestes modalitats es caracteritza per estar formada per 

diversos elements, els quals tots són diferents entre sí. 

 

5.3.1. Figures obligatòries 

El patinatge de figures o escola és la base del domini del patí, l’equilibri i el 

control del cos, és a dir, la tècnica pura del patinatge. Consisteix en dur a terme 

un seguit de figures, interposant alguns girs, sobre les línies dibuixades al terra 

de la pista. Aquestes, poden ser simples o combinades i s’efectuen dues o tres 

vegades sobre els dos peus. S’avalua l’exactitud i la fermesa en el recorregut. 

Per aquesta modalitat s’utilitza un patí 

diferent al que es porta per fer els salts, 

sense fre i amb les rodes més grans. 

Amb l’escola, es poden aconseguir les 

posicions adequades per efectuar el 

patinatge lliure. 

 

 

 

Imatge 9: proves de FFOO 
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5.3.2. Parelles d’artístic 

Les parelles estan formades per dues 

persones de diferent sexe que poden 

variar en edat, alçada i pes. Realitzen un 

patinatge simètric (en moltes ocasions) i 

alguns instants en contacte. 

Durant el ball, les parelles d’artístic 

executen una sèrie de salts i piruetes 

(usualment realitzades alhora), unes en 

contacte amb l’altre membre de la parella, i d’altres no. Hi ha una sèrie 

d’integratius que cal realitzar com: salts i piruetes simètriques, elevacions i 

seqüències de passos. Els programes de duets es puntuen per la tècnica i la 

impressió artística. 

 

5.3.3. Parelles de dansa 

La dansa per parelles és la modalitat menys coneguda. Tenint en compte que 

no s’efectuen ni salts ni piruetes, la dificultat depèn dels passos realitzats, la 

distància que mantens amb la teva parella durant el ball, l’expressió de la 

música amb el cos... 

En aquest àmbit és essencial l’acte de ballar i es valora molt que la 

indumentària i els passos estiguin adequats al ritme de la cançó. 

La dansa en parelles es compon de dues danses 

obligatòries. Els ritmes tradicionals de ball de saló, 

com el tango o el vals, s’usen per a les danses 

obligatòries, on els patinadors exerceixen passos que 

ells mateixos han escollit. Per l’altre costat, en la 

dansa lliure, s’admeten moviments de patinatge lliure, 

però amb algunes limitacions. Un exemple és que els 

salts no poden tenir més d’una volta i els aixecaments 

no poden superar el nivell de les espatlles. 

 

Imatge 10: parelles d’artístic als World Roller Games 

Imatge 11: parelles de dansa 
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5.3.4. Solo dance 

En dansa també es pot competir individualment. 

Les competicions de dansa es basen en dues 

danses obligatòries i una lliure. Les obligatòries són 

iguals que les desenvolupades per parelles, 

malgrat que tant dones com homes realitzen els 

passos del sexe femení. 

Homes i dones competeixen tots junts en solo 

dance, a excepció de la categoria Sènior, que 

competeixen per separat. 

 

 

5.3.5. Inline 

El patinatge en línia està constituït dels mateixos elements que el patinatge 

lliure i les normes i puntuació són semblants. La diferència és que els patins per 

patinatge Inline poden tenir tres o quatre rodes i un fre a la part anterior del 

patí. 

Perquè els competidors de patinatge en línia obtinguin un certificat d’aptitud i 

puguin competir en el campionat autonòmic i nacional, han de passar tres 

proves de nivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12: competició de solo dance 

Imatge 13: patinadora d’Inline 

 



12 
 

5.3.6. Patinatge lliure 

La modalitat més amplia del patinatge artístic sobre 

rodes és el patinatge lliure. Consta en l’execució 

d’uns salts i piruetes, ja siguin determinats o de lliure 

elecció, amb l’acompanyament d’una cançó 

escollida, una seqüència de passos i una 

coreografia. 

Hi ha 6 nivells diferents dins el patinatge lliure. 

Segons el nivell, es practiquen uns integratius o uns 

altres. A mesura que s’avança de nivell els elements 

es van complicant, s’afegeixen dobles i triples salts i piruetes combinades. 

Cada ball està compost per dos programes, el curt i el lliure. En el curt (que és 

el 25% del total), s’elaboren tots els salts i piruetes, que són els elements que 

tenen més valor. En el llarg (que és el 75% del total), es realitzen altres ítems 

com figures, línies de passos i moviments artístics de ball.  

 

5.3.7. Patinatge de xou 

El patinatge de xou és l’única modalitat que es practica amb grup, és a dir, amb 

més de dues persones. S’inclouen els trios i quartets. 

El més remarcable del show, tal com indica el nom, és que els patinadors que 

hi participen elaboren un espectacle. Cada ball de xou gira al voltant d’una idea 

d’acord amb el títol, el vestuari i la música seleccionada. 

Dins aquesta modalitat, existeixen 

diferents grups: els trios, els quartets, 

els grups petits (de 6 a 12 patinadores) 

i els grups grans (de 16 a 30 

patinadores). 

 

 Imatge 15: xou ‘Addicte a tu.com’ (Club Patí Breda) 

Imatge 14: salt a l’aire 
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6. Club Patí Breda 

El Club Patí Breda té una història que poques persones coneixen i ha anat 

seguint fins a dia d’avui, per això, explicaré com va començar tot. 

 

6.1. Creació del club 

Un grup de pares va crear, el dia 13 de Novembre de 1979, una comissió 

gestora per fundar un club de patinatge i van convocar a una reunió a tots els 

pares per poder crear una junta directiva. La idea de crear el club va sorgir a 

causa de l’interès en el patinatge de les filles patinadores, que va fer que els 

pares s’impliquessin a la formació del nou club. 

Poc després, es van reunir i es van crear els estatuts en nom de Club Patí 

Breda. S’aprovà el cost del primer material (5.100 pessetes), la quota d’entrada 

(3.100 ptes.), les quotes mensuals (1.000 ptes.) i la quota de soci (100 ptes.). 

 

6.2. Junta directiva 

Es va donar plens poders a la junta gestora formada pels senyors Jaume 

Montsant, Jaume Sala i Josep Mª Casanovas, els quals havien d’escollir els 

membres que faltaven per formar la junta. Així doncs, es formà la primera junta 

directiva formada com a president el Sr. Antoni Sibina, com a vicepresident el 

Sr. Joan Miquel, com a secretària la Sra. Mª Dolors Clavell i com a vocals els 

Srs. Jaume i Joan Sala, Jaume Montsant i Josep Mª Casanovas. 

L’any següent s’incorporà com a vocal la 

Sra. Mª Àngels Juncà i es va fer la 

presentació oficial davant les autoritats i les 

entitats. 

Es va fer el repartiment de tasques dins 

dels membres de la junta: Jaume Sala 

mecànic, Jaume Montsant sanitat i 

megafonia i Mª Àngels Juncà i Mª Dolors Clavell festivals.  

Imatge 16: primera junta directiva 
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Al maig del 1991 es va decidir ampliar la junta perquè el club va créixer molt i 

així cada secció podria vetllar millor per les seves necessitats, que eren 

diferents. 

 

6.3. Escut 

Els entrenaments oficials van començar al gener del 

1980. Es va decidir que els colors del club fossin el 

marró i el beix. L’escut del club és la figura d’escola del 

‘Bucle’, que es divideix en cinc parts: la part superior 

esquerra és la senyera, la part superior dreta el 

campanar de Breda, la part inferior esquerra els colors 

del club, a la part inferior dreta una patinadora i un pal 

d’hoquei i, finalment, a l’oval de la part central esquerra el nom del club. 

 

6.4. Economia del club 

En aquells inicis i a causa de la falta de diners per poder comprar el material 

nou, es proposà fer la loteria del Nen anualment. 

Més endavant, es va acordar rifar un 

cotxe Ford i es va proposar fer una 

recaptació de fons pel club amb una 

cercavila, titelles, jocs i Ball. 

Al gener del 1983 es va parlar que 

l’economia del club estava malament, 

tot i que havia rebut una petita 

subvenció de la Federació de 

Patinatge per desplaçaments dels patinadors a proves de 7.437 pessetes. 

Es va proposar desglossar la comptabilitat per seccions i es va acordar repartir 

proporcionalment les despeses i les entrades. Les patinadores d’artístic 

percebrien una tercera part ja que hi havia més jugadors d’hoquei. 

Imatge 18: ball per recaptar diners 

Imatge 6: escut del CPB 
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L’any 2002 la junta proposà disposar un fisioterapeuta, per quan algú es fes 

mal. Era una proposta molt atractiva, tot i que no era viable a causa dels diners. 

Al 2012, per recollir diners, es va fer una rifa i es van vendre dolços amb la 

col·laboració dels pares. 

Durant el 2016, el club participà en el pregó de la Festa Major, en els actes de 

la diada de l’11 de setembre portant la senyera al turó de Santa Anna, en els 

actes de la marató de donants de sang i van fer una panera solidària per la 

marató de TV3, amb la recollida de 140€ durant el campionat de debutants 

d’artístic a Breda. 

 

6.5. Proves i competicions 

L’any 1980 es va decidir federar a tots els patinadors a la Federació Gironina 

de Patinatge, per així poder competir a trofeus provincials. Es van classificar els 

grups de patinatge d’acord amb les dues primeres proves socials realitzades 

aquell mateix any. 

A l’estiu del 1981 es va parlar en junta de l’èxit que van tenir les proves socials 

al club, efectuades als mesos de febrer i juliol. Es van tornar a reubicar els 

grups d’entrenament d’acord amb les proves socials. 

Al desembre es va fer un berenar-sopar pels patinadors per fer l’entrega de les 

medalles de la primera prova social i es va fer la tercera convocatòria. 

A mitjans del 1982 es va inscriure als 

diversos patinadors a les proves 

provincials i el següent gener es van 

convocar proves socials. 

L’any 1984 s’explicà que l’examen per 

pujar de nivell es farà a Breda amb 

jutges de la Federació Provincial. Al 

llarg de l’any, s’anaven fent proves 

perquè els patinadors poguessin pujar de categoria. 

Imatge 7: primeres patinadores competidores 
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Es va decidir, a partir de l’1 de gener de 1985, donar noves categories als 

patinadors. A la categoria A hi anirien els patinadors que s’haguessin presentat 

a proves provincials i les haguessin aprovat. Els patinadors que aquell mateix 

any anessin a proves i les superessin, anirien a la categoria B i els que no 

passessin, a la C. A la categoria D anirien els que no tinguessin categoria local. 

Al maig de 1991 en Assemblea extraordinària es va agrair als pares dels 

patinadors, als socis i als entrenadors, que el club estigués tan ben considerat. 

Aquell any van aprovar gairebé totes les patinadores que van anar a proves i 

van quedar de les primeres classificades. El Sr. President de la Federació 

Catalana de Patinatge de Girona, va comentar que el nostre club figura com un 

dels capdavanters de la província. 

En l’assemblea General ordinària del dia 17 de gener de 1992 es van explicar 

els grans resultats amb les proves de nivell de les patinadores, les petites a 

proves del consell comarcal i proves de Federació de les nenes grans. 

En l’Assemblea General ordinària del 5 de febrer, es van explicar els bons 

resultats aconseguits a les proves de Federació, classificades en els primers 

llocs, a les proves del Consell Comarcal i que hi havia possibilitats de competir 

amb campiones d’Europa (en la 3ª categoria). 

Al 2005 set de les nenes federades van anar a competir a Madrid, amb molt 

bona classificació. 

Es va participar en el Campionat del Consell Comarcal de la Selva, el qual es 

va realitzar l’any 2012 a Breda amb molt d’èxit. A més a més, es van federar 12 

nenes, les quals van anar a proves de nivell i van aprovar totes. 

Al 2016 a nivell esportiu els resultats van ser importants, a part dels individuals, 

els dos equips de xou van encapçalar la classificació als Jocs Emporion. Es va 

obrir un grup de difusió via WhatsApp per mantenir tots els pares informats. 

El proper any els grups de xou es van classificar a la final catalana, les grans 

van quedar sisenes de 12 i les petites van quedar primeres. 

L’any 2018 els grups de xou van quedar en primer i segon lloc a la lliga del 

Consell. Al campionat de Catalunya, el grup gran van quedar primeres i al 

campionat de Federació, segones. 
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Al següent febrer el grup xou de les 

grans participà en el campionat Latina 

Show de Madrid, quedant en setena 

posició. 

Aquell mateix any, el grup petit de xou 

van quedar primeres al campionat 

territorial, van passar al campionat de 

Catalunya i van fer podi en primer lloc. 

El dia 7 de març del 2020 el grup xou va 

participar a la Copa Catalana, que es va 

celebrar a Andorra, quedant en tercera 

posició. El dia 11 ens van confinar a tots 

per la Covid-19 i el dia 24 es va fer la 

primera reunió telemàtica de junta, on 

s’informà que les proves de Federació 

estaven totes anul·lades. 

 

6.6. Construcció de la pista 

A l’abril del 1980 es va decidir buscar un terreny per poder fer una pista de 

patinatge a un preu que fos accessible pel club, atès que a la pista que hi havia 

es feien altres activitats del poble i era una entitat privada. 

Es va comentar en junta que van parlar amb la senyora Serrabou per la compra 

d’un terreny de la seva propietat. Aquella mateixa setmana el club va rebre una 

donació anònima de 25.000 pessetes. 

Es va acordar anar a parlar amb la senyora Serrabou per la compra del terreny 

situat darrera el turó de Santa Anna. 

Es va firmar provisionalment a Vic el compromís de compra del terreny. 

Al juliol es va convocar als pares en una assemblea extraordinària per informar-

los dels passos donats per l’adquisició del terreny (de 2 milions i mig de 

pessetes), plànols provisionals, finançament i altres gestions. 

Imatge 20: campionat Latina Show 

Imatge 21: Copa Catalana a Andorra 
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Es va presentar en l’assemblea el pressupost de 4.499.477 pessetes per 

construir la pista al terreny de Santa Anna. 

Dos mesos més tard, en assemblea general, es va informar que es portaria a 

terme la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per la 

construcció de la pista, la qual es va aprovar. 

Es va parlar en junta de proposar a la Generalitat si hi havia la possibilitat de 

que la subvenció concedida pogués arribar a 2.800.000 pessetes. 

Al març del 1983 es va parlar que el termini per firmar les obres de la pista era 

de 9 mesos i es creia oportú que les fes el contractista Ortega i Díaz. 

El senyor Sibina informà que el club havia rebut un donatiu de 5 mil pessetes 

de la Federació Provincial de Girona. 

A l’assemblea general del mes de juliol es va explicar que van rebre una 

subvenció de la Diputació General de Girona de 600 mil pessetes. També van 

informar que van tenir una reunió amb el Batlle Sr. A. Planasdemunt, el Sr. 

Buxalleu, el Sr. Majó i el Sr. Cortina on es va plantejar que l’Ajuntament volia 

construir una zona esportiva a Breda. Van demanar al Club Patí Breda que els 

cedís la construcció de la pista i la subvenció concedida per la Generalitat de 

Catalunya per tal d’ubicar-la dins aquesta zona esportiva i no fer-ne una el Club 

Patí i una altra l’Ajuntament. Després de diferents punts de vista i comentaris, 

es deixà en mans de la junta poder treure el màxim d’avantatges que 

afavorissin el club, aprovant-se el canvi d’emplaçament i la cessió al Municipi 

de Breda, quedant el terreny en propietat del club. 

L’any 1985 el Sr. President del club va 

comunicar a la junta que va anar a 

l’Ajuntament a parlar amb el Sr. Buxalleu 

sobre la construcció de les pistes 

municipals. Estava previst començar les 

obres el proper estiu, es començaria a fer 

una pista descoberta amb vestuaris i més 

endavant, la piscina municipal. En una 

segona part, es cobriria la pista. 

Imatge 22: construcció de l’estructura. 
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Desafortunadament, a finals d’any, es va comunicar en junta que la construcció 

de la pista de patinatge s’ha vist suspesa per problemes amb FECSA (Forces 

Elèctriques de Catalunya). 

Al març del 1986 el Sr. President va 

explicar als membres de la junta, que 

s’havia reunit amb el Sr. Buxalleu i li 

havia confirmat que la construcció de la 

pista aviat aniria endavant, però calia 

esperar uns vuit dies per a confirmar-ho. 

Al mes de juliol no hi havia data concreta 

per part de l’Ajuntament de l’acabament 

de la pista. 

Al novembre es va comunicar en assemblea general de socis que tan sols 

faltava polir la pista i es faria a principis del 1987. 

L’any 1990 s’informa que l’Ajuntament ja havia posat la tanca de la pista i una 

escala per tal d’utilitzar els vestuaris de la piscina. 

Al mes de febrer del 1994 el regidor d’esport va informar que estava previst 

començar les obres al maig per cobrir la pista i fer les grades. Es van buscar 

opcions pels entrenaments de patinatge ja que les obres durarien bastant de 

temps. 

L’any 1995 la junta va parlar de pintar les línies de terra de patinatge per poder 

practicar la modalitat de figures obligatòries, va deixar el material a càrrec de 

l’Ajuntament i la mà d’obra a compte del club. 

El president del CPB va informar que la construcció de la coberta del pavelló 

començaria al mes de gener i els entrenaments es farien al pati de les escoles. 

L’any 2013 es van demanar més hores de pista per la gran quantitat de nenes 

de diferents edats i nivell tècnic, fet que no aconsellava que entrenessin juntes 

pel perill que comportava. Un grup va acabar patinant un dia a la setmana al 

pavelló de Sant Feliu de Buixalleu. 

Imatge 23: construcció de les grades. 
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A l’assemblea extraordinària del juliol de 2015 es va informar als socis que 

s’havia demanat a l’ajuntament una 

nova pista d’entrenament per la 

saturació del pavelló. Es va proposar la 

possibilitat d’arreglar la pista de l’escola 

o de tapar i fer una pista a l’actual camp 

de futbol 7. L’Ajuntament va accedir a 

arreglar-la. 

Al març de 2017 ja estava polida, però 

faltava la tanca. 

 

6.7. Hoquei 

L’any 1987 es va parlar en junta que hi 

havia nens interessats en jugar a 

hoquei. Així doncs, al novembre es va 

decidir anar a parlar amb l’Ajuntament 

per aconseguir llums i tanques per la 

pista poliesportiva, fent possible amb la 

proposta de l’acolliment de l’hoquei al 

club. 

El 30 d’agost va assistir a una reunió de junta el Sr. Joan Carlos López, 

entrenador de voleibol d’un grup de nenes de Breda, el qual demanava si el 

club els podia acollir dins dels seus estatuts per tal de poder participar en les 

competicions del Consell Comarcal. La forma més viable era fer socis del club 

pares i jugadores. 

 

 

 

 

Imatge 24: interior actual del poliesportiu. 

Imatge 25: primer equip d’hoquei 
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6.8. Materials i vestuari 

El primer any de la creació del club es 

va proposar la dotació d’uniformes amb 

un cost de 2.600 pessetes. 

El següent any es va portar a terme 

l’inventari del material per saber què 

s’havia usat i què es necessitava. 

Al 1990 es va proposar canviar els 

mallots de les patinadores perquè havien quedat antiquats. 

El proper any ja tenien els mallots nous, els quals passaven a ser obligatoris 

per qualsevol prova o festival. 

Al 1993 es va fer l’entrega dels xandalls nous del club. 

L’any 1999 es va fer un xandall i un mallot nou. 

Al 2010 es proposà cobrar un dipòsit pel material que el club cedia (patins i 

rodes) i retornar-lo quan es tornés dit material. 

L’any 2013 es va canviar de mallot i es va fer un equipament (jaqueta) per les 

nenes federades que anaven a proves. 

Al setembre es va pactar un temps limitat d’us del lloguer dels patins (6 mesos). 

Es va proposar fer un equipament de 

samarretes i pantalons curts. 

Al setembre del 2018 es va decidir canviar 

el mallot ja que hi havia nenes que no en 

tenien. Estaria compost per dos colors 

principals, el lila i el blanc (actuals colors del 

club). 

 

 

Imatge 26: primer mallot del CPB 

Imatge 27: actual mallot del club 
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6.9. Entrenadores 

Al febrer de 1989 hi va haver canvi d’entrenadora, va plegar la Srta. Mª Lluïsa 

Hernández i va començar la Sra. Paqui Ricart. Estava previst fer uns cursets de 

monitores de patinatge, per a nenes a partir dels 15 anys. 

Al gener de l’any 1993 es va presentar una nova entrenadora (srta. Gràcia) ja 

que, tant pares com patinadores, estaven descontents amb la que hi havia i es 

van fer unes normes de funcionament per tal de garantir l’assistència als 

entrenaments i conscienciar també als pares perquè no faltessin les nenes. 

Al 1996 les entrenadores eren patinadores grans del club, atès que no es 

trobaven entrenadores per les nenes. 

Al maig del 1998 les tres patinadores van aprovar el curs de monitores i es va 

contractar una assegurança pels nens i nenes. 

Al juny de 2009 va exposar que les nenes no podien anar a proves perquè 

l’entrenadora (Srta. Silvia López) no disposava de la titulació. Tot i poder trobar 

una alternativa per anar-hi, els pares no havien portat la documentació de les 

nenes necessària per fer les fitxes. 

Al mes de setembre de l’any 2015 es va parlar amb la Fàtima (l’entrenadora 

actual) perquè es fes autònoma, ja que entrenava a diferents clubs. 

Al desembre es va decidir fer contracte a la Fàtima (que ja només treballava 

per Breda), amb l’augment de la despesa i es va acordar cobrar la quota del 

mes d’agost que no s’havia pagat mai. 

Al febrer del 2016 es va donar d’alta a l’entrenadora. A més, havia sortit una 

nova llei que obligava a presentar, per part de tots els professionals que 

tractessin amb menors, un certificat d’antecedents penals. 
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6.10. Festivals i activitats 

Anualment, i per fer participar a tots els membres del club, s’organitzen festivals 

amb la col·laboració d’empreses, pares, entrenadors, altres clubs i sobretot els 

patinadors. Cada any es proposa un tema diferent i es decora el pavelló segons 

l’escollit. S’han estat fent festivals des del primer moment que es va fundar el 

club, és a dir, quaranta anys consecutius (exceptuant el 2019 i 2020 a causa de 

la Covid-19). 

Al mes d’octubre del 1981 es va decidir canviar el festival per la festa de l’Ajust 

i es va aprovar la participació en un festival, juntament amb el Club Patí Sant 

Celoni, el Tordera i el Palafolls. 

Es va celebrar la Festa del Club Patí Breda al març del 1987 amb una exhibició 

de patinatge, una projecció de vídeos de festivals, un ball de tarda i un berenar. 

Al novembre abans del festival es van fer diversos Sticks, un sorteig, una 

cercavila amb el GEB (grup excursionista Breda) i els patinadors i es van 

presentar els equips d’hoquei. Posteriorment al festival es va fer una excursió 

per patinar sobre gel. 

Al setembre de 1989 es van començar els 

preparatius per la celebració del desè Aniversari.  

Anirien a visitar a possibles anunciants perquè 

fessin publicitat al programa i es va acordar fer 

fotos dels patinadors per així posar-les i fer un regal 

a cadascun. 

A l’octubre del 1992 es va proposar preparar 

algunes de les patinadores perquè el dia de demà 

siguin les futures entrenadores, ja que es feia difícil 

trobar-ne. 

Van convidar al club a fer un festival per la Festa Major d’Arbúcies a l’agost. 

Al febrer del 2000 es va comunicar la intenció de portar a terme una activitat de 

patinatge per a adults i es va parlar de fer un Stage de patinatge juntament amb 

Arbúcies. 

Imatge 8: revista 10è aniversari CPB 
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Es va organitzar l’Stage de tecnificació. 

L’any 2003 el Club va celebrar el seu 25è Aniversari i es va commemorar amb 

un festival al mes de gener. 

Al setembre de 2004 l’ajuntament proposà al club fer un intercanvi amb Breda 

di Piave (Itàlia). Es va passar una circular als pares per preguntar si es vol fer. 

Al mes de juliol de 2005 es va confirmar que no es podia fer l’excursió a Breda 

di Piave. 

En l’assemblea ordinària del 9 de juliol de 2006 es va  explicar que el club havia 

celebrat un torneig on havien participat els clubs d’Hostalric, Madrid, Prats de 

Lluçanès, Vilafranca i Sant Celoni. A l’Stage de l’estiu de 2005 van participar 41 

patinadores (29 de Breda i 15 d’Hostalric) i l’estiu del 2006 hi havia apuntades 

30 nenes (29 de Breda i 1 d’Hostalric). La secció d’artístic va participar en la 

rua del Pare Noel. 

Gràcies al festival del 2012 van sol·licitar l’ingrés al club un total de 26 nenes. 

Al mes de novembre de l’any 2017 es va 

fer el festival i per primera vegada es va 

fer dos passes, d’aquella manera el 

públic es repartia en dos dies i un grup 

de pares ajudaria un dia i l’altre grup, 

ajudaria l’altre. El tema va estar associat 

al Halloween i la castanyada.  

Al 2019 es van començar a pensar els preparatius pel 40è aniversari del Club, 

que era al desembre. Desafortunadament, no es va poder celebrar a causa de 

l’aparició de la Covid-19. 

 

 

 

 

 

Imatge 29: festival del 2019 
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6.11. Patinatge lliure 

Com bé s’ha mencionat anteriorment, la modalitat més extensa és el ‘patinatge 

individual’ (com ho anomenem a Breda). Dins d’aquesta, existeixen molts tipus 

de salts, piruetes i moviments artístics que es poden dur a terme al llarg del 

ball. 

Hi ha dos tipus de competicions diferents a cada un dels nivells, excepte a 

Categories (que és el més alt de tots), les proves per passar de nivell i les 

competicions estàndards. 

Anys enrere, passar les proves de lliure eren obligatòries pels patinadors, en 

canvi, ara l’elecció és opcional. 

 

Categories 

Quan una patinadora assoleix tots els nivells, arriba a Categories i rep un 

certificat d’aptitud, que li permet competir a nivell territorial o nacional. A 

Categories, les patinadores competeixen per edats. Les competicions són 

diferents, ja que els salts i piruetes que han de realitzar són triats per 

l’entrenadora. Així, si s’efectuen els més complicats, es guanya més puntuació. 

 

Salts, piruetes, figures i altres integratius 

Nivell Salts Piruetes (mínim 

tres voltes) 

Figures Altres 

integratius 

Iniciació 

D 

 Bàsic two-foot 

spin4 

Camel 

endavant en 

línia recta 

Creuats 

endavant i 

enrere i 

puntada a la 

lluna 

Iniciació 

C 

Waltz jump, 

salchow 

Upright backward 

inside spin5 amb 

entrada 

Camel 

endavant amb 

canvi de fil 

Vuit creuat 

endavant i 

endarrere i 

 
4 Pirueta bàsica amb dos peus. 
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seqüència de 

passos en 

línia recta 

Iniciació 

B 

Toe Loop, 

Loop 

Upright backward 

outside o inside 

spin amb 

tràvelings 

Camel enrere 

amb canvi de 

fil i Spread 

eagle cap els 

dos costats 

Seqüència de 

passos  en 

diagonal i 

Waltz Turns6 

Iniciació 

A 

Flip, Thoren, 

Toe Loop 

amb entrada i 

Loop-Loop-

Loop 

Upright forward i 

backward outside 

spin7 

desplaçades amb 

tràvelings 

 Waltz turns i 

seqüència de 

passos 

Certificat Àxel, Lutz, 

Loop-Thoren-

Salchow i Flip 

amb entrada 

en transició 

Upright forward o 

backward outside 

spin desplaçades 

amb tràvelings i 

Sit8 o Camel Spin 

amb tràvelings 

 Seqüència de 

passos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Pirueta interior endarrere 
6 Pas de vals 
7 Pirueta exterior endavant i endarrere 
8 Pirueta baixa 

Imatge 30: figura ‘Camel’ Imatge 31: figura ‘Spread eagle’ 
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6.12. Patinatge de xou 

Tal i com s’ha explicat a la part teòrica, el patinatge de xou és més atractiu i 

distret degut a l’espectacle que genera cada ball. El vestuari, el maquillatge, 

l’atrezzo, la musica... Tot va en concordança amb la temàtica. 

A Breda es practica aquesta modalitat des de l’any 2015. Es va començar amb 

un grup participant a les proves del consell i actualment ja es participa a les 

proves de federació. 

 

6.12.1. Atrezzos 

En el cas del Club Patí Breda, 

l’entrenadora és la que pensa i dissenya 

els atrezzos concordants al tema del xou. 

Aleshores, demana a un grup de pares que 

intenti elaborar la seva idea per després 

provar-ho als entrenaments anteriors als 

campionats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9: xou ‘Salvatge’ 
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7. Protagonistes del Club Patí Breda 

En la segona part del meu treball, he fet dues entrevistes principals. D’una 

banda, en Jaume Sala. D’altra banda, a la meva entrenadora, la Fàtima Luque. 

Addicionalment, he passat preguntes a les patinadores integrants del grup gran 

de xou del Club Patí Breda. 

Per conèixer les entrevistes completes es pot consultar a l’Annex. 

 

7.1. Entrevista a Jaume Sala 

Per conèixer millor la història del CPB he entrevistat personalment a un dels 

fundadors, en Jaume Sala. He pogut extreure molta informació dels inicis del 

club i de la seva evolució al llarg dels anys. 

El principal problema que va tenir el club va ser la pista poliesportiva. Fins que 

no es va construir l’actual (deu anys després de  fundar el club), no es va poder 

agregar l’hoquei i dues les disciplines que es van voler afegir posteriorment. 

D’altra banda, tothom va ser molt col·laborador per realitzar les tasques i 

gestions del club. 

 

HISTÒRIA DEL CLUB EXPLICADA PER JAUME SALA 

El 26 de novembre del 1979 van fundar el Club i després el van presentar el dia 

de Sant Antoni, el 13 de gener del 1980. El 13 de novembre del 1981 es va 

inscriure oficialment el club al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 

Catalunya (tenim el número 7).  

Al principi el seu local de reunions es va establir al carrer Nou número 21, a 

casa de la Dolors Clavell. El 1981 van requerir un altre local, ja que en aquesta 

època s’hi va afegir gent perquè la feina s’havia multiplicat i va entrar l’Angelina 

Sarsanach Vallés. 

Després, al 1982 es va reestructurar tota la junta. Va marxar el senyor Joan 

Miquel i en Joan Sala i van incorporar l’Eugeni Sánchez i en Biel Cotano.  
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Quan estaven fent el pavelló de Breda, a l’abril del 1987, van haver d’anar a 

Fogars de la Selva a patinar. 

Durant aquests anys es va registrar a la federació del club, i al registrar-se, el 

club va agafar més auge, més potència, i va començar a entrar dins les 

competicions de patinatge artístic. Llavors al 1991, van aconseguir el local 

social que tenen a Cal Batlle. La part de dalt és del club patí, bé, és de 

l’ajuntament però ho té cedit al club patí. Hi ha una sala on ha uns 200 trofeus. 

Allà, es feien totes les reunions de la junta del CPB i inclús hi havia un local que 

s’hi ha anat a preparar moltes vegades les robes i els decorats dels festivals del 

club. Hi ha dues sales molt grans, la primera que es feia servir per les reunions 

generals i l’altre per elaborar els festivals. 

En definitiva, van deixar de tenir el local social al Carrer Nou i el van passar a 

tenir a Cal Batlle, ja exclusiu pel Club Patí Breda, no una casa particular. 

Llavors el 24 de maig del 1992, es va celebrar el primer torneig d’hoquei de la 

vila de Breda. En Diego Luque feia d’entrenador i de jugador del Maçanet. 

Al 1993 el patinatge artístic canvià d’entrenadora i va venir la Carmen Codina. 

La senyora García al 1994 es va substituir per Marta Herrero. 

L’any 1995 la Marta Herrero deixà de ser entrenadora. Aquest any el CPB va 

fer sèniors i va jugar a segona catalana per primer any a categoria. 

Al 2007, a la pista de Breda s’hi va fer la final dels campionats de Catalunya 

infantils, 27, 28 i 29 d’abril. Cap aquí es va deslligar perquè ja va plegar. 
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7.2. Entrevista a Fàtima Luque 

L’entrevista a la meva entrenadora ha sigut més personal. He pogut obtenir 

informació tant de les seves experiències i 

pensaments, com d’ informació més 

desconeguda com per exemple la dificultat 

que comporta crear un ball de patinatge o un 

mallot. 

Va començar a patinar als sis anys, va passar 

a ser monitora als catorze i uns anys després, 

va començar a ser entrenadora, passant per 

diferents clubs, fins a dia d’avui, que entrena 

al Club Patí Breda. 

Com a patinadora, va arribar a competir a nivell mundial, tot i això, per ella va 

ser més important l’Europeu ja que tots els grups tenien el mateix nivell. Com a 

entrenadora, ha pogut anar a diferents copes catalanes i campionats de 

Catalunya. Ha valorat molt les experiències que ha viscut i ha gaudit de tots els 

moments tant de patinadora com d’entrenadora. Gràcies al patinatge ha pogut 

viatjar per competir a molts llocs diferents, tot i això, també ha hagut de 

renunciar a altres oportunitats per qüestions econòmiques. 

Pel que fa al tema de la creació de coreografies d’individual i la tria de la cançó, 

s’inspira principalment en el caràcter de la persona a qui li realitza. En canvi, en 

el xou, s’inspira en l’entorn o en el que és rellevant del dia a dia a la societat. 

Tanmateix, hi ha més complexitat a l’hora de crear la coreografia de grup 

perquè busca la originalitat en qualsevol tema que vulgui recrear. Per ella, en el 

que més es tarda és en triar la idea i després desenvolupar-la. A més d’això, 

ella és la que dissenya els mallots de les patinadores del grup de xou, que 

comporta un temps dedicat, a part, a casa. La part més difícil de tot, és la 

música. Triar una cançó acord amb la idea del xou és molt complicat, a més a 

més, no li agrada que siguin les típiques, sinó una versió diferent al que sempre 

s’escolta. 

A nivell personal, el que més li agrada de ser entrenadora és veure l’evolució 

de les patinadores i com van millorant al llarg dels anys. 

Imatge 33: Fàtima en una competició de xou. 



31 
 

7.3. Preguntes a les patinadores 

A les preguntes fetes a les patinadores, en general, coincideixen en què 

patinen per evadir-se i desconnectar dels problemes diaris; patinar les fa 

felices, es senten actives i, sobretot, lliures. A cadascuna d’elles els hi aporta 

una emoció diferent. 

Moltes d’elles els hi agrada les sensacions que tenen quan fan un salt o una 

pirueta i quan veuen la seva progressió durant els anys. 

També hi ha algunes sensacions ‘negatives’ com ara els nervis a les 

competicions, sobretot en les d’individual ja que sortir sola davant un públic i 

uns jutges sovint les fa sentir molta pressió. 

Cadascuna té un objectiu diferent que vol assolir en la seva carrera de 

patinadora, com ara, arribar al campionat d’Espanya. 

En general, comenten que, amb organització, es pot compaginar l’esport amb 

la feina o els estudis. 
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8. Vídeo anunci 

Per donar la màxima visibilitat al Club Patí Breda, he creat un vídeo divulgatiu 

que serveix com a anunci per incitar a nens i nenes, de Breda i els seus 

voltants, a practicar el patinatge artístic. 

En el meu vídeo, dono a conèixer el Club Patí Breda i tots els beneficis que 

comporta practicar aquest esport indicat per totes les edats i nivells. Per 

exemple, millora l’equilibri, la concentració i la coordinació entre d’altres. A més 

de fer-te sentir diferents emocions, és un esport de superació personal. 

Tots els curtmetratges que surten al vídeo són dels festivals, entrenaments i 

competicions de les patinadores del club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 34: portada del vídeo 

Imatge 35: imatge curtmetratge 
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9. Conclusions 

La recerca que he hagut de dur ha terme per la part teòrica, m’ha fet veure la 

poca informació que hi ha del patinatge artístic sobre rodes. He buscat a 

diferents biblioteques, webs i blogs i, tot i així, tinc més informació del Club Patí 

Breda que del patinatge. Tot i ser un esport conegut, hi ha molt poca informació 

i poc fiable a internet. Això, fa que poca gent estigui informada i tingui menys 

visibilitat que altres esports, si el comparem amb els olímpics. 

A més d’això, he comprovat que falten entrenadores titulades, veient els 

anuncis penjats a la web de la Federació Catalana de Patinatge. 

Al meu primer apartat de la part pràctica, puc afirmar que he assolit un dels 

meus objectius, que era conèixer i exposar la història del Club Patí Breda. 

Al segon apartat, l’entrevista a un dels fundadors, reflecteix els problemes que 

s’han trobat dins del club: necessitat d’una pista pròpia, escassetat de recursos 

econòmics, escassetat d’entrenadores, etc. L’entrevista a la meva entrenadora 

m’ha confirmat dues de les meves hipòtesis, no és tan fàcil com pot semblar 

crear una coreografia i tot el que l’acompanya (música, mallot, maquillatge...) i 

que no es pot anar a tots els campionats per falta de subvencions. Les 

respostes de les patinadores m’han fet veure la poca continuació que té aquest 

esport ja que totes coincideixen en què el practiquen per alliberar-se de les 

seves tensions, en cap moment es veuen en un futur guanyant-se la vida amb 

aquest esport. 

Com a últim punt a comentar, he observat que hi ha molts pocs nois que 

practiquin el patinatge. Si algun noi ha arribat fins aquí, el convido a que el 

provi perquè hi hagi més competidors a la disciplina de parelles. No és una 

qüestió de gènere, sinó de passar-s’ho bé! 

 

9.1. Conclusions personals 

Al meu primer apartat de la part pràctica, he passat moltes hores llegint, 

extraient i ordenant la informació de les actes dels últims quaranta anys del 

club. No obstant això, he gaudit coneixent-ne la història. 
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Fent referència a la manca d’entrenadores titulades, és un problema que també 

tenim al CPB, ja que, a l’hora d’anar a competicions a diferents localitats, no es 

poden convocar dos grups alhora perquè només hi ha una entrenadora oficial. 

L’altre problema a Breda és la falta d’hores a pista per entrenar. S’acaben 

solapant els grups dins i fora de la pista, mentre uns patinen, els altres fan 

activitat física i el grup principiant ha d’entrenar a la pista descoberta de l’escola 

de Breda. 

En la recerca dels objectius i gràcies a les entrevistes, he pogut conèixer la 

passió que tenen totes aquestes persones respecte el patinatge i el club. Això, 

m’ha fet veure aquest esport des d’un punt de vista més emocional. 

En un futur, m’agradaria que els problemes disminuïssin perquè aquest esport 

pugui seguir evolucionant i que el Club Patí Breda avanci per arribar a competir 

a nivell mundial. 

Personalment, puc concloure que he gaudit desenvolupant aquest treball. A 

part d’enriquidor, m’he adonat que, tant la gent que ha fundat el club com els 

que encara en són membres, han sentit que el club és una part d’ells. Puc 

afirmar que el club és la suma de totes les persones que han passat, més les 

que hi són. Jo, que hi soc des dels sis anys, també sento que és part de mi. 
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12. Annexos 

12.1. Annex 1: entrevista a Jaume Sala 

• Com es va crear el Club Patí Breda? 

Els inicis del club van ser unes trobades en el centre de Breda, degut a un noi 

que va venir de Tordera a fer un festival de patinatge artístic. Llavors va haver-

hi una sèrie de gent que es va moure i es va formar el club allà al centre de 

Breda, on es feien les reunions. 

• Quin any va ser fundat? 

El CPB es va fundar el 26 de novembre de l’any 1979. 

• Quines persones vau fundar el Club? 

Les persones de la primera junta, hi ha gent que ara ja ha no hi són, hi havia de 

president l’Antoni Sibina, de tresorer en Joan Sala, de secretària la Dolors 

Clavell, en Jaume Montsant, en Josep Casanovas, la Mª Àngels Juncà i jo 

mateix. Aquests vam ser els que vam fer les primeres reunions i els que vam 

fundar el club. 

• Quants socis i patinadors hi havia? 

El club va començar amb un centenar de socis i amb pocs patinadors, al voltant 

d’uns 35. Més endavant hi van haver-hi menys. Tot i això, l’any 1982 hi havia al 

Club Patí 341 socis. Anys després, al 2005, quan vam fer els 25 anys del club, 

ja hi havia 160 patinadors. Eren més o menys, 80 nenes i 80 nens. Després, els 

patinadors van anar baixant i va quedar molt poca gent, però ara es torna a 

animar. 

• Al principi del CPB es feia patinatge i hoquei? 

No, al principi no, fins 10 anys més tard. Només es feia patinatge perquè no hi 

havia pista. Quan es va aconseguir fer la pista poliesportiva, llavors ja vam 

muntar l’hoquei i vam celebrar els 10 anys amb una petita revista. Que per cert 

els pobres “nanos” no tenien ni samarreta. 

• On s’entrenava? 
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Nosaltres vam fer unes “obligacions”, que eren uns papers que tu compraves. 

Pagaves 10.000 pessetes i aquestes obligacions s’havien de tornar en un 

termini de 10 anys. Les que no es tornaven en 10 anys quedaven anul·lades i 

es perdien. Amb això, el Club Patí Breda va comprar un terreny a Santa Anna 

molt gran. A Breda, al turó de Santa Anna, hi ha un terreny de 9.000 metres 

quadrats del club patí. El pressupost per fer la pista era de 4.499.477 pessetes. 

A Breda no hi havia el poliesportiu, només hi havia la pista del centre. 

S’entrenava al Cercle Bredenc. 

• Quan es va construir el poliesportiu de Breda? 

La pista de Breda es va fer al 1989, feia 10 anys del CPB i es va fer la 

presentació del primer equip d’hoquei de Breda. 

• Quines activitats feia el club? I com es mantenia (econòmicament)? 

Cada any es feia un festival de patinatge artístic, com s’ha fet sempre, i el 

president del club era en Joan Miquel Cruells. 

L’any 1989 vam muntar l’Stick per fer diners per comprar el material, la roba i 

l’equipament dels jugadors. Amb això vam haver de treballar molt, 

començàvem a fer-lo a principis de  novembre i plegàvem al gener. En aquella 

època trèiem uns 2 o 3 milions de pessetes pels patinadors. 

Cada setmana veníem números, llavors entraves en un sorteig. Una vegada, 

fins i tot, vam sortejar un quad i “Ford Fiesta”. 

• Quina edat tenies quan vau fundar el club? 

Quan vam fundar el club jo tenia 31 anys. 

• Vau tenir algunes dificultats per fundar-lo? 

No, tothom va col·laborar, cap dificultat. Per part de l’ajuntament també van 

ajudar i tot molt bé. 

• Quants anys has estat enllaçat amb el club? 

He estat lligat amb el club 25 anys menys 3 anys. En un canvi de junta vaig 

plegar, que va ser quan va entrar en Joan Miquel de president. Aleshores, en 

Roger, el meu fill, em va dir que volia jugar a hoquei. Primer de tot, havia 
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d’aprendre a patinar i quan ja en sabia va estar fent artístic i hoquei a Sant 

Celoni. Llavors, va haver-hi una baixada de patinadores al Club Patí Breda, hi 

van quedar 14 noies. En Joan Sala em va dir que tornés a entrar a la junta per 

muntar l’hoquei al club i vaig anar a buscar tots els nens i vaig muntar dos 

equips prebenjamins. Així va començar l’hoquei a Breda. Després vaig tornar a 

ser de la junta fins que vam celebrar els 25 anys del club, que m’havien 

d’operar. 

• Com valoraries la teva estada al club? 

Bé, molt bé. Vam treballar molt però vam gaudir molt també. Va ser molt positiu 

perquè la gent era molt treballadora i tothom participava i ajudava. Gairebé 

dues vegades al mes, quan s’acabaven els partits d’hoquei, els dissabtes al 

vespre fèiem un sopar al pavelló. Per això hi ha la barbacoa, la vam fer 

construir nosaltres. Havíem treballat però ens ho havíem passat bé. 

• Com veus el club a l’actualitat? 

El club a l’actualitat el veig molt bé, estic content perquè deu fer 4 o 5 anys vam 

demanar gent que estaven esparverats i la gent demanava ajuda. Vaig tornar i 

em vaig oferir. Vaig plegar emprenyat perquè vaig dir ‘això ho tiraran tot a terra’ 

i amb el que m’ha costat molt muntar, no estaré jo ara aquí col·laborant per 

tirar-ho a terra, i vaig plegar. Però vaig parlar amb en Jordi Sánchez i llavors 

cap aquí la cosa s’ha solucionat, els problemes que hi havia els hem intentat 

solucionar i ara estan donant bon fruit. Tant amb les nenes com amb els nens, 

si no cuidem els nens que comencin de petits, si no hi ha nens que pugin, el 

club en quatre dies s’esvanirà perquè no hi haurà patinadors. 

• És molt diferent el club de quan vas començar? 

Si, és clar. Ha canviat tot, ara les reunions les fan a través de les noves 

tecnologies. Això abans no existia i teníem una reunió fixe cada setmana. 
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12.2. Annex 2: entrevista a Fàtima Luque 

• Amb quants anys vas començar a patinar i per què? 

Jo era molt petita, tenia sis anys i volia fer un esport. Havia vist patinatge i em 

semblava molt artístic, des de fora el veia com molt maco, molt idíl·lic. Havia 

vist unes nenes grans d’aquí Hostalric que feien patinatge i les recordava 

vestides amb aquells mallots tan bonics, que jo també volia. 

• Quant temps portes fent d’entrenadora d’artístic? 

Fent d’entrenadora d’artístic la veritat és que porto molts anys, però primer vaig 

començar de monitora. Era molt petita i anava a ajudar a una altra monitora, no 

una entrenadora, a donar la mà a les petites o només per ajudar-les a fer la 

cadireta, cosetes així. Jo devia tenir 14 anys. Després, cap allà els 16-17 anys, 

ja era oficialment la monitora. Fins i tot, vaig venir a entrenar a Breda també 

just abans de tenir els 18, ho recordo perquè encara no tenia cotxe. Després 

vaig estar molt de temps de monitora ajudant i hi va haver un període de temps, 

d’uns dos anys, que vaig haver de plegar perquè estava estudiant. Aleshores 

treballava, estudiava i també patinava. Llavors, no podia entrenar a nenes ja 

que no tenia més hores del dia. Tot i que m’agradés, però no podia ser. Vaig 

estar aquest temps que no vaig estar d’entrenadora, a la que vaig acabar 

d’estudiar, vaig tornar a començar i va ser aquí Breda, fins el dia d’avui. 

• Has entrenat altres clubs? 

Sí, he entrenat altres clubs. Vaig estar entrenant a Hostalric quan era monitora, 

ja que vaig començar allà, aquí Breda i també he estat al Club Patí Osona (que 

és el club de Vic) fent xou, a Sant Vicenç de Montalt també fent xou i a Sant 

Celoni, on hi vaig estar molts anys. En realitat, allà vaig anar a fer un favor, una 

substitució d’una noia que va marxar d’un dia per l’altre. Em van dir ‘pots venir 

per no deixar les nenes “penjades”?’ i vaig anar-hi. Bé, al final no van trobar 

ningú més i a mi em va saber greu deixar-les “penjades” així que vaig estar-hi 

bastants anys. 
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• Quina és la competició més important en la que has estat 

competint? I com a entrenadora? 

Ara ja fa un temps que no competeixo, però quan estava competint, al 

campionat més important que vaig arribar, va ser el mundial. El mundial és 

important pel fet que és el campionat del món, però, en realitat, per a mi, a 

nivell d’importància, va ser el d’Europa. Pel fet que, en el moment que competia 

en el món, tots els països estaven a diferents nivells. A nivell de 

desenvolupament, en el patinatge, evidentment afecta, i hi ha països que 

potser ni tant sols tenen accés a poder tenir infraestructures per entrenar. 

Llavors, els representants d’aquests països en els mundials feien balls una 

mica més senzills o més humils. Ens podíem trobar que anéssim a un mundial i 

hi hagués un grup molt molt bo i un altre grup molt més fluixet. En canvi, en els 

campionats europeus, el nivell sempre era molt alt. Tots els països europeus 

tenen molt nivell. Aleshores, en aquest aspecte, el mundial és important, però 

el campionat d’Europa crec que també. Ara, en l’actualitat, hi ha molts països 

que s’han ‘posat les piles’. Per exemple, sud-americans com Argentina o 

Colòmbia, han anat treballant i ara estan al mateix nivell. En canvi, hi ha altres 

països que no tenen ni representació o que la seva representació, com els de 

Sud-àfrica, és molt humil. 

Com a entrenadora, he estat al campionat de Catalunya de xous. A nivell 

d’individual, hem anat a diferents copes catalanes, copes catalanes d’iniciació i 

campionat de Catalunya de consell. 

• Com va ser la teva experiència? 

Aquesta pregunta la veritat és que m’agrada molt. Quan estàs en el moment de 

la competició o del campionat i estàs en un altre país, ho he valorat molt i he 

viscut molt intensament aquell moment. Però, ho he viscut després des de una 

òptica diferent. En altres paraules, primer he valorat molt el fet de dir ‘puc anar 

a un altre país, puc sortir, puc viatjar’ i estic més pendent de poder gaudir 

aquell moment, de poder fer-ho el millor possible i de saber que tot allò que has 

estat entrenant sortirà en aquell moment. Després, amb el temps, també he 

valorat molt el fet d’haver pogut viatjar. A part, d’haver gaudit aquesta 

experiència esportiva, haver pogut gaudir l’experiència del viatge, és a dir, 
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conèixer cultura, persones diferents, nacionalitats diferents, maneres de fer, 

maneres de viure... Tot de coses que et nodreixen molt a la vida i realment són 

molt boniques de viure. Tant en la vessant esportiva com de la viatgera. 

Sobretot també perquè, per circumstàncies de la vida, mai se sap si hagués 

anat a aquests llocs, si no hagués competit. Realment, el que m’emporto és 

que, sí, he pogut anar a aquests llocs i he pogut descobrir món gràcies al 

patinatge. 

• A quins països has viatjat per competir? 

Per sort, hem pogut viatjar a molts llocs, també perquè he estat competint 

durant bastant de temps. Per Catalunya, hem anat a tot arreu pràcticament. Per 

Espanya també hem estat a molts campionats, tant a Madrid, Saragossa, a 

Galícia diverses vegades... però per exemple a Sevilla no hi he competit mai i 

al País Basc tampoc. És a dir, a gran part d’Espanya. Després, a nivell 

internacional, hem estat a diversos llocs que han estat molt bonics com per 

exemple a Itàlia diverses vegades, a Portugal també, hem estat a Colòmbia, a 

Brasil, a Taipei, Xina... També hi ha hagut alguns viatges que per qüestions 

econòmiques no hem pogut realitzar, com a Nova Zelanda. Ens vam classificar 

per anar al mundial però el cost del viatge era molt elevat i a l’any anterior ja 

havíem anat a la Xina. És clar, havíem fet un viatge internacional feia poc que 

ja ens havia costat molts diners i a l’any següent un altre ja era massa despesa. 

Llavors, vam renunciar a participar-hi. 

• Com t’inspires per crear una coreografia d’individual i de xou? Et 

resulta complicat? 

Doncs per tema individual, la inspiració me la dona més la persona a qui li he 

de muntar el ball, que no jo mateixa. Sempre penso ‘a aquesta persona què li 

quedaria bé?’ pel seu caràcter i la seva manera de patinar. Si és una persona 

així com més tirada endavant, doncs una música més moguda, més “marxosa”, 

amb més morro, més “salero”. Si és una persona una mica més seria, doncs 

alguna part una mica més lírica o melòdica, depèn. Alguna cosa que em 

transporti a com és aquesta persona, per representar-la a ella mateixa sense 

que s’hagi de disfressar per patinar individualment. Aquesta part intento que 

sempre sigui així. Quan he de fer un ball que és individual però en realitat no 
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està personalitzat, és a dir, és per un grup i ho han de fer totes les persones 

integrants d’aquell grup, em deixo més portar per triar una música bonica i 

intentar sempre variar respecte altres grups, per no quedar-me sempre 

encasellada amb un estil. D’aquesta manera m’obligo a mi mateixa a intentar 

buscar moviments i coses diferents per cada estil musical. A mi m’ajuda per no 

quedar-me “avorrida” sense explorar nous mons de ‘creació’. També m’agrada 

molt això perquè al grup de les patinadores veig que aprenen moltes més 

coses. Potser hi ha una nena que li queda molt bé la música clàssica i la balla 

molt bonica i és molt elegant, però no crec que sigui bo sempre que faci 

aquesta música, perquè després no aprèn altres estils musicals i, qui sap, si 

potser també una música “marxosa” li quedaria bé. 

Pel tema del xou és una mica diferent, és més el tema de representació de la 

idea que ha de tenir el fil conductor. Això, ho veig més des d’un punt de vista 

d’inspiració sobre l’entorn o la vida o el dia a dia de les coses importants a la 

societat. Importants, a nivell del xou, vam fer de lleopards, com és el cicle de la 

vida: que neix, alleta, creix, mor i acaba dissecat o reviu. Dins de totes les 

etapes de la vida que puguin sorgir. Llavors, m’agrada intentar trobar sempre 

un tema que sigui fàcil d’entendre però que tingui per sota un missatge més 

enllà de ‘vaig de tigre’. Doncs, també amb això, m’agraden els temes del dia a 

dia de la societat. Per exemple, amb un grup van fer de perles, sobre la seva 

bellesa natural, el vestit era de perla, però realment el tema era la bellesa 

natural de cada persona, que no necessiten canviar res, sinó creure en elles 

mateixes per poder veure la seva bellesa. Penso que en l’edat preadolescent i 

adolescent, és una cosa molt important i que influeix molt en les persones. En 

aquest cas, les mateixes patinadores em van inspirar aquest tema. 

El tema de la creació de la coreografia és una mica més complex perquè 

m’inspiro molt en el bagatge del que jo he après tot aquest temps endarrere i 

també a vegades d’altres coses. Un exemple d’això és quan veus un anunci de 

colònia a la televisió, on evidentment no estan patinant, i potser no estan ni 

ballant, però veus una imatge que et transporta a alguna cosa. Aquesta, et fa 

desencadenar un primer pensament, ara et poso un exemple: a l’anunci de 

colònia de J’adore, surt una noia amb un vestit tot daurat com amb uns 

collarets molt llargs i així molt bonic. Jo veig aquest anunci i sempre penso 
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‘podria fer un ball de bombolles de xampany’, no té res a veure el xampany 

amb la colònia, però jo veig allò i em transporta a algun lloc, començo a pensar 

i em començo a inspirar en un tema que a mi em ve al cap. A vegades són 

coses que estan relacionades, potser en aquest cas, que tot el vestit de la noia 

i tot és daurat i el perfum podria semblar una copa. Bé, no ben bé, però podria 

estar lligat per aquí. Però a vegades no és necessari que sigui de la temàtica 

sobre la que m’inspira. Per això, quan vull explicar una cosa, o sigui, extreure 

els meus pensaments, com una manera de rebre els meus estímuls, dic: he vist 

aquesta imatge però, puc veure-la d’una altra manera? Puc trobar-li un altre 

sentit? Fins a on em transporta?. Doncs és el mateix tant per rebre com per 

explicar. A vegades li dic a una nena ‘vinga va, intenta estirar l’esquena’ en una 

posició horitzontal per fer una figura de Hinch, ’doncs imagina’t que aquí dalt se 

t’ha d’aguantar una copa’, tot de coses que, en aquell moment, veus les cares 

de les nenes i penses ‘no estic boja, jo m’ho estic imaginant tot això i m’està 

ajudant tenir aquesta posició plana de l’esquena’, però, a vegades, potser no és 

gaire convencional. 

• Es tarda molt a desenvolupar el tema d’un ball de xou? 

Aquesta pregunta és una mica ambigua, del sí i del no, perquè sí que es tarda 

temps a desenvolupar la idea del xou. Inicialment es tarda temps a triar la idea 

de dir ‘tinc aquesta temàtica i vull fer d’això’ (això seria com ràpid). Encara que 

després la temàtica, la tens clara, dins d’aquesta temàtica (normalment sempre 

faig un ‘brainstorming’), i començo a posar temes que vull representar amb 

aquesta temàtica, coses que vull que passin en el ball, el fil conductor, una 

mica de croquis o esquema. Dins d’això (que passa una mica de temps fins que 

madures la idea), mentre vas assajant, vas entrenant sobre aquest tema i 

alhora vas posant aquestes idees, plasmant-les físicament, van apareixent 

altres coses que pots anar aprofitant i que inicialment potser no hi eren. Per 

tant, penso que tot i que pugui fer-ho ràpid, el procés de maduració és 

important. 

• Com tries la música, els mallots i els atrezzos? 

Pel tema de mallots, atrezzos i música, m’inspiro 100% en la temàtica, bé, la 

temàtica i també les components del grup. Potser veig un grup que ja veig clar 
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que en aquelles persones haurien de dur un mono perquè queda bé en la 

temàtica i en les persones, en els seus cossos. Intento sempre que sigui 

bastant acord i que no hi pugui haver una violació de la intimitat de la persona 

alhora. Per exemple, queda com una mica lleig dir-ho però si veiés un grup on 

hi ha algunes noies que estan molt grassonetes, doncs segurament no els 

posaria mallots que tinguin transparències a la panxa o bodis. Aquestes coses 

crec que no farien que estiguessin còmodes. Llavors intentaria posar-les per 

exemple unes faldilletes que tinguin volum, que els pugui resultar més estètic. 

A tot això dels mallots, segueixo a moltes pàgines de modistes de tot tipus de 

vestuaris. En concret, unes modistes russes que fan mallots de gimnàstica 

rítmica. Evidentment, els mallots no són iguals però hi ha moltes coses que es 

poden extreure, inclús idees de coses que dius ‘ostres, això ho podria posar en 

un mallot de patinatge’. També, vestits de balls de saló, doncs igual també hi 

ha moltes coses tipus pedreria, formes o escots d’esquena que són molt bonics 

i que a vegades els aprofito perquè m’agraden. Fins i tot, banyadors de natació 

sincronitzada. Potser la manera en què expressen la idea del banyador 

m’agrada i penso que ho puc aprofitar per fer-ho en un mono, per exemple. 

També, és clar, amb altres mallots de patinatge que veig que m’agraden i 

penso ‘això m’agrada, a més a més, m’agradaria afegir això, fer-ho d’aquesta 

manera, canviar aquest color o fer-ho amb aquesta tela’. 

El tema de l’atrezzo és com una mica més difícil, perquè a part de les 

limitacions que hi ha a nivell normatiu de la Federació, doncs cada vegada 

també està com més valorat. L’inconvenient és que també hi ha una part de 

limitació a nivell d’economia. Hi ha equips que tenen un atrezzo molt bonic i 

dius ‘ostres, quants diners ha costat això’. Llavors aquí, és una mica més difícil 

per mi poder trobar coses que siguin fàcils, vistoses i econòmiques. Després hi 

ha objectes també d’atrezzo que els veig molt clars i que, en realitat, són com 

molt evidents per representar la idea. Per posar un exemple, si fas un ball del 

‘Ratoncito Pérez’, com que la disfressa és de ratolins, l’atrezzo ha de ser una 

dent. Doncs això, són coses molt òbvies que també poden canviar per no ser 

tant típiques i fer-se d’una manera més divertida, però són com més fàcils de 

pensar o més evidents. 
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El tema de la música és la part més difícil o pesada de les tres coses. El tema 

del mallot és com molt més captivador perquè veus vestits, de seguida trobes 

coses que són interessants, teles amb les que pots experimentar o idees per 

decorar amb els brillants... És com més atractiu. Però en canvi, el tema de la 

música, és una feina més feixuga perquè no hi ha res visual, has d’anar 

escoltant cançons una per una, fins que trobes la que t’agrada. Després 

d’escoltar 30 cançons, ja no les escoltes amb la mateixa predisposició que les 

inicials i sovint em passa que escolto moltes músiques, dic ‘vinga, avui estic 

una hora buscant músiques’, una hora i prou perquè me’n podria estar tres i 

acabaria en un bucle. Escolto músiques i les començo a guardar. Després, un 

altre dia, quan ha passat temps, les torno a escoltar per veure si realment 

aquelles em transportaven al que volia o els hi trobava el sentit en aquell 

moment. No sempre és així, s’ha de dir. També influeix el teu estat d’ànim, si 

aquell dia estàs més cansat, més alegre, tens poc temps per fer-ho i tens com 

més pressa o n’has escoltat moltes i no en trobes cap que t’agradi, veus que no 

trobes material... Hi ha moltes coses que afecten en això. Això sí, un cop que 

m’he decidit per una cançó, és com que tinc molt clar que aquella cançó és la 

que toca. Hi ha algunes cançons que són ”fàcils de trobar” (o ho poden 

semblar) perquè són bandes sonores sobre una mateixa temàtica, però per mi, 

en aquesta part (que també ho he fet), no m’agrada agafar la típica banda 

sonora, m’agrada trobar una versió diferent sobre aquell tema per trobar una 

música que tingui un valor afegit. Alhora també, músiques que no tenen res a 

veure amb el tema però a mi m’inspiren sobre moviments amb la temàtica o 

sobre coses que podria fer patinant amb aquesta música que m’agradarien i 

que penso que podrien quedar bé. 

• Qui dissenya els mallots de xou? 

Els mallots del xou els dissenyo jo, bé, hi ha molts llocs on hi ha unes modistes 

modernes i més joves. El que fan és que els hi expliques la idea sobre el que 

vols i elles et dibuixen tres vestits sobre el que els has parlat, sense ensenyar-

les cap foto de cap vestit que t’agradi. Llavors, tries un model dels tres que 

elles et proposen. Jo això no ho he fet mai perquè és una despesa i també 

m’agrada a mi dissenyar el mallot. El que passa és que també és un temps i 

una dedicació feta a part a casa, no a la pista. Com t’he comentat abans, 
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m’agrada molt tafanejar les pàgines aquestes de vestits i a vegades inclús quan 

no tinc cap campionat o cap disseny a fer, veig alguna cosa i dic ‘això 

m’agrada’ encara que potser no ho puc encabir en algun tema que pensi. 

Aleshores, em guardo una captura de pantalla perquè després allò es pot 

transformar amb una altra cosa o pots posar-li una faldilla o pots treure-li uns 

pantalons. No ho sé, moltes varietats i variants. 

• Què és el que més t’agrada de ser entrenadora i patinadora? 

El que més m’agrada de ser entrenadora és la importància de veure créixer a 

una persona a nivell esportiu i a nivell personal. Amb les més petites això al 

principi costa perquè encara són petites, però és molt bonic haver pogut 

acompanyar aquesta persona en el seu creixement al llarg dels anys a nivell 

esportiu. Vas veient com ha començat fent el canyó i després ja està fent una 

pirueta baixa. Doncs tot aquest procés evolutiu, quan ha passat el temps, és 

molt reconfortant a nivell personal. 

Com a patinadora a mi m’encantava el tema de la competició i també el que 

comportava, és a dir: arriba el moment de la competició, el moment d’estrenar 

el mallot, el moment de començar la roda esportiva de la temporada... Totes 

aquestes coses la veritat és que m’agradaven molt. També he estat algun 

temps que no he competit i només anava entrenant i ja m’agradava, però per 

mi això és un al·licient més. 

• I el que menys? 

El que menys m’agrada de ser entrenadora és el tema del tracte amb pares 

que no són realistes. A vegades, quan trobes algú que pel que sigui creu que el 

seu fill o filla és el campió del món (perquè des dels ulls dels pares sempre 

creiem que els nostres fills són els millors), i li has de dir que realment no és el 

millor i l’altra persona no t’ho pot debatre amb arguments sòlids, doncs és una 

mica... feixuc. És la paraula, feixuc. Això desencadena a altres coses que a mi 

se’m fan una mica pesades perquè son bastant innecessàries i amb el temps te 

n’adones que no porten res positiu. S’ha de dir que per sort no és una tònica 

habitual de tots els pares, que hi ha moltes nenes al club i és un percentatge 

petit el que pugui passar això, però és clar, existeix aquest percentatge. 
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Com a patinadora, potser en el moment que patinava, evidentment no 

m’agradava caure, però després amb el temps tot això ho valores molt 

positivament perquè saps que has d’aprendre a caure, has d’aprendre a 

aixecar-te i has d’aprendre a seguir. Pel fet que, el que passa al patinatge, que 

estàs practicant alguna cosa que t’agrada i que ho fas voluntàriament. Després 

a la vida no tens aquesta part positiva de poder triar fer el que t’agrada, on has 

de caure, on t’has d’aixecar i potser no et ve de gust. I bé, això és un 

aprenentatge i un bagatge que penso que és molt important en la vida a nivell 

personal. Com a patinadora que no m’agradin coses són temes més personals, 

o més aviat, són temes que no són esportius. Convé ressaltar que no m’agrada 

que el patinatge sigui un esport tant sexista, per exemple, que només sigui per 

noies. Hi ha molts nois que patinen i ho fan molt bé, però la societat no ho 

contempla d’aquesta manera. Tampoc m’agrada que sigui un esport minoritari, 

el tracte que se li dona a nivell de federacions, a nivell de televisió, a nivell 

general, etc. Una patinadora que ha anat a un mundial o a deu mundials, no té 

cap tipus de menció ni reconeixement com un jugador de futbol que ha anat a 

deu mundials. No dic que s’hagi d’equiparar al 100%, però penso que amb el 

temps es pogués anar equiparant perquè realment l’esforç i la dedicació que 

podem fer hauria de poder ser el mateix. I és clar això realment és un gat que 

es mossega la cua, perquè no pot haver-hi una patinadora que es pugui 

dedicar professionalment a això, ja que el patinatge no li donarà menjar, al 

contrari, haurà de pagar diners. Per tant, és com una roda que costa de 

canviar. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

La veritat que anècdotes n’hi ha moltes i molt divertides. Fins i tot, coses que a 

priori són tonteries però són molt gracioses i quan ha passat el temps també 

dius ‘mare meva te’n recordes d’aquell dia?’ i és bonic haver-ho viscut. Per 

exemple, recordo una vegada que, estàvem entrenant amb el grup de les 

petitones, i una nena em va mirar fixament i em va dir ‘tu, quan eres petita 

menjaves molta xocolata negra?’. És clar, jo ja li vaig veure la intenció de la 

pregunta però la nena ho va dir amb aquella ingenuïtat que em va fer molta 

gràcia. També, un dia que estava entrenant el meu grup, en una pista 

descoberta i de nit, entrenàvem el grup gran i érem 24 persones a la pista. 
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Estàvem allà, tots amb molt silenci pel fet que, tantes persones, si una xerra és 

una mica descontrol. Tot era com una mica més rigorós, més seriós. Estàvem 

tots molt concentrats, pendent de comptar els números de ball, i de cop i volta, 

salta un grill gegant allà a la pista. L’entrenador es va posar a cridar i a córrer 

per allà i nosaltres no vam poder evitar començar a riure de la seva reacció. 

Són experiències d’aquestes que quan ho expliques fan molta gràcia.  

Una altra anècdota molt divertida va ser quan vam estar a la Xina. Teníem un 

guia que havia estat estudiant a Madrid. Parlava espanyol, però tampoc massa, 

sabia donar algunes respostes "estàndards” i tenia molt estudiat el monòleg 

que havia de dir. Però quan li preguntaves coses que no eren les típiques, li 

costava expressar-se una mica. Va ser molt divertit que només d’arribar va fer 

un discurs de presentació i ho deia tot com molt impulsivament ‘hola, soy 

vuestro guía y me llamo...’ un nom molt llarg, que és clar, ens vam quedar tots 

que no ens havíem assabentat de res. Quan va acabar de parlar, tots estàvem 

en silenci mirant-nos entre nosaltres, i va dir ‘podéis llamarme Javier’. Va ser 

com, encara sort. Són aquestes tonteries que són molt divertides en aquell 

moment. 
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12.3. Annex 3: entrevistes a les patinadores 

Patinadora 1 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Vaig començar amb 5 anys a patinar. 

• Per què patines? 

Patino perquè des de ben petita m’agradava molt, a més, la meva mare 

patinava i crec que gràcies a ella m’ha agradat el patinatge. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

El que més m’agrada del patinatge serien els salts, m’agraden bastant. 

• I el que menys? 

El que menys serien les piruetes, però també m’agraden. Entre salts i piruetes 

m’agraden menys les piruetes. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

M’agrada més competir en grup, però també m’agrada molt l’individual. En grup 

perquè estàs amb més gent, veus els nervis de la gent, rius molt... 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

El que m’agrada de xou és treballar amb equip i veure les companyes com 

t’ajuden i tenen propostes diferents que tu. De l’individual, m’agrada que, com a 

persona, et fas gran ja que has de sortir sola a pista i molta gent t’està 

observant només a tu. Sobretot en l’individual, el que no m’agrada gens és que 

t’ho jugues tot en dos minuts perquè pot ser que estiguis entrenant, et surt un 

salt i just en aquell minut que estàs fent el ball hi ha una pedra, et rellisca o no 

poses bé un braç i et caus. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

Jo m’ho compagino, surto de l’institut i estudio abans d’entrenar ja que 

comencem a dos o tres quarts de set. Doncs quan surto de l’institut estudio els 

dies que tinc examen o faig deures. M’ho compagino bastant bé. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 
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Sí que tinc un objectiu com a patinadora, m’agradaria arribar al campionat de 

Catalunya o el d’Espanya, però sé que és molt difícil. 

• Et veus patinant en un futur? 

Jo em veig patinant en un futur perquè a mi m’agradaria ser entrenadora de 

patinatge d’un club. Sempre ho he dit m’agrada tant que no voldria deixar el 

patinatge. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

Com a anècdota, quan era petita que tenia cinc anys. La meva mare em va dir 

‘Va ves a provar’ i jo no volia anar a provar el patinatge, però ella em deia ‘Ves, 

que t’agradarà’. Vaig anar a provar-ho i doncs no em va agradar gens. Després 

de mig any o així, em vaig aixecar un dia i li vaig dir ‘mama, vull patinar, és que 

m’agrada patinar’. Des d’aquell dia m’encanta i em segueix encantant i espero 

estar molts anys patinant. 

 

Patinadora 2 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Amb 6 anys. 

• Per què patines? 

Patino perquè des de petita és un esport que m'encanta, tant veure com 

practicar. També perquè quan estic a entreno m'oblido de tot lo altre i 

desconnecto una estona. Per últim perquè després de tants anys se'm faria 

molt difícil deixar-ho, m'he acostumat a entrenar cada setmana i ho trobaria 

molt a faltar. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

El que més m'agrada és la sensació de quan et surt algun salt o una pirueta bé, 

i quan poc a poc vas avançant i millorant. 

• I el que menys? 
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El que menys m'agrada són els dies en els que no et trobes bé o tens un mal 

dia, et frustres i no et surt res bé. El que menys m'agrada també podria ser 

competir amb individual. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

M'agrada més en grup, perquè tot i que tingui més pressió perquè si fallo jo 

perjudico a totes, al no estar sola no ho passo tan malament. A l'estar tot el 

grup junt, animant-nos entre totes, m'ajuda, i el fet de no haver de fer salts i 

piruetes també. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

De les competicions en general no m'agrada el fet que et jugues tota la feina de 

la temporada i totes les hores d'entrenament en 5 minuts, si tens un mal dia o 

passa qualsevol cosa i et surt malament, no pots fer-hi res. Tampoc m'agraden 

els nervis que es passen els dies abans de competir. En concret de les 

competicions de xou, no m'agrada el fet que si jo fallo qualsevol cosa perjudico 

a tot el grup, a individual, només surto perdent jo i ja està, però en xou no. A 

individual no m'agrada haver de sortir sola a pista i tenir la sensació que tothom 

t'està mirant a tu. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

Els anys anteriors no tenia molt problema en compaginar-ho, però aquest any 

que he començat batxillerat m'està costant bastant més trobar temps per fer 

tots els deures i estudiar, a la vegada, anar als meus entrenaments i a entrenar 

a les petites. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Amb individual m'agradaria anar avançant i aconseguir fer-ho millor a les 

competicions. Amb xou, aquesta temporada m'agradaria arribar al campionat 

d'Espanya. 

• Et veus patinant en un futur? 

En un futur proper sí, ja sigui entrenant jo o a altres, però en un futur més 

llunyà, quan comenci a estudiar i treballar fora, no crec que pugui continuar. 
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• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

Una anècdota podria ser una vegada que tenia un campionat de patinatge 

important, a un poble que estava bastant lluny. Quan vaig arribar al 

poliesportiu, vaig veure que m'havia deixat els patins a casa i no podia tornar-

los a buscar. Aquell dia vaig haver de patinar amb els patins d'una companya i 

va ser un desastre. 

 

Patinadora 3 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Vaig començar amb 7 anys al Club Patí Sant Celoni i per diverses raons, vaig 

decidir venir a Breda. 

• Per què patines? 

Principalment patino perquè m’agrada i és una manera que tinc de sortir de la 

realitat, d’un món i entrar en un altre on només estàs tu i els patins. És com una 

manera d’alliberament. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

El que m’agrada més són els salts ja que és la cosa que em surt millor. També 

m’agraden molt els balls que la Fàtima et crea només per a tu perquè és el teu 

propi ball i el fas teu, amb els teus moviments i la teva expressivitat. A mi 

m’encanta expressar-me, tot el que tingui moviment, alegria... 

• I el que menys? 

El que menys són les piruetes. És una cosa que l’haig de fer per obligació i no 

m’agraden ja que no se’m dona tant bé com els salts, sempre que m’enfado és 

per les piruetes. A part la tècnica també, quan hi ha molts passos amb molta 

tècnica és com més avorrit per a mi, quan és més lliure m’agrada més. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

És depèn, individualment m’agrada molt perquè un dia ho puc fer d’una manera 

i un altre dia ho faig diferent. En canvi, en grup de xou és molt diferent perquè  



56 
 

només hi ha una manera de fer-ho, és més tècnic. Tot i això, en grup crees 

molts més records, encara que hi ha complicacions a vegades, però t’ho 

passes molt bé. En grup el que guanya molt són els records i estar totes juntes. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

El que m’agrada més d’individual és que ets sents lliure, estàs sola a la pista, la 

gent et mira i és una manera d’ensenyar a la gent el que tens. És molt divertit, 

però el que no m’agrada són els nervis del principi i que tot sigui més tècnic, et 

pots equivocar més fàcilment. 

El que m’agrada més del xou són els viatges que fem, els riures, els jocs... i, al 

contrari que a l’individual, m’agraden molt els nervis d’abans de sortir a pista 

perquè ens animem totes juntes. El que no m’agrada és que a vegades hi ha 

conflictes, però és inevitable ja que no totes tenim la mateixa edat i tenim 

pensaments molt diferents. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

No és complicat, és com tot, t’has d’organitzar. Hi ha vegades que moltes hem 

faltat a entreno perquè tenim un treball o hem d’estudiar, però normalment ens 

ho compaginem bé. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Sí, m’agradaria molt que em sortissin les coses que ara no em surten, com per 

exemple les piruetes. També m’encantaria, ara que estic fent dobles, fer triples. 

• Et veus patinant en un futur? 

Tristament, no veig el patinatge com un futur, el veig com un hobby. Hi ha 

persones que el veuen més com un treball, però jo no el veig així. M’agradaria 

seguir en un futur però no molt llunyà, de moment fer i a la que no es pugui 

doncs farà mal. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

D’anècdota, me’n recordo que jo patinava a Sant Celoni i com que no estava 

molt a gust i estaven molt pendents de les grans doncs em vaig canviar. Jo 

volia patinar però vaig perdre una mica l’interès. Llavors me mare tenia una 
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cosina que vivia a Breda i aquesta tenia una filla que feia patinatge i jo no tenia 

ni relació ni la coneixia, no sabia ni com es deia. Un dia vaig anar a provar el 

patinatge a Breda i ens vam conèixer. Al principi va ser una mica incòmode, tot 

s’ha de dir, i bàsicament ara som inseparables, tenim la mateixa edat i no 

podem estar la una sense la altra. És una anècdota molt bonica perquè si no 

m’hagués canviat a aquest club no hagués conegut a una de les millors 

persones. 

 

Patinadora 4 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Vaig començar amb 5 anys. 

• Per què patines? 

Ja que m’agrada i perquè quan entres a la pista tot és diferent. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

El que més m’agrada es fer els balls i els salts. 

• I el que menys? 

El que menys són les piruetes. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

Jo crec que m’agraden més o menys per igual, ja que la sensació de competir 

en individual és molt lliure i competir en xou és molt bonic ja que competeixes 

amb el teu grup. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

De les competicions individuals no m’agrada la pressió que sents abans de 

sortir a la pista, i de xou la frustració de quan en una competició falles algo. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

Jo ho compagino bastant bé, a més l’horari que tenim ens permet tenir tota la 

tarda lliure. 
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• Tens algun objectiu com a patinadora? 

L’únic objectiu que tinc com a patinadora és arribar el més lluny que pugui. 

• Et veus patinant en un futur? 

Em veig patinant fins a una certa edat. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

Hi ha moltes anècdotes. 

 

Patinadora 5 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Amb 4 anys vaig endinsar-me al món del patinatge. Amb 10 anys ho vaig haver 

de deixar i amb 16 vaig tornar. 

• Per què patines? 

Patino perquè és el moment en el qual penso amb mi. Em comporta viure 

moltes emocions diferents. Va ser espontani de petita veure les nenes patinar i 

dir que jo volia fer com elles. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

M’agrada la sensació de llibertat, els entrenaments, estar amb les teves 

companyes, veure com avances... En el moment en què t’estàs posant els 

patins i entres a la pista és com que tot el que hi ha fora s’ha aturat per una 

estona. 

• I el que menys? 

Les repeticions, veure’t encallat durant una temporada en un mateix nivell, 

sentir que no pots amb aquell salt o pirueta, la frustració de no tenir un bon dia i 

tot i voler desconnectar el teu cos ni rendeix com t’agradaria. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

A mi en concret m’agrada més en grup. El fet d’estar a la pista acompanyada, 

preparar els balls en companyia, és molt més dinàmic i sempre hi ha bromes i 
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riures i bons moments. Veure l’esforç de cadascú i la recompensa celebrar-la 

totes juntes em comporta molta felicitat i alliberament. Estar esperant per sortir 

a pista, els nervis, poder abraçar a la teva companya i al revés, veure-la plorar, 

poder calmar-la i dir que tot estarà bé, que tot sortirà bé, et fa sentir molt plena. 

El fet de competir individual per mi és difícil i frustrant. La vergonya de veure’m 

sola davant de tanta gent em genera atacs d’ansietat on no soc conscient 

d’aturar-ho a temps. Podríem dir que són més de nervis, és una pressió de 

voler demostrar i no poder fer-ho per el tremolor de les cames. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

De xou, m’agrada sentir-me acompanyada i recolzada per les companyes dins i 

fora la pista, l’espectacle, els riures i moments que comporta estar tant de 

temps juntes, que sempre ens enduem records molt macos, l’empatia, 

comprendre que cadascú viu diferent, les mateixes sensacions i haver d’ajudar-

nos a estar millor com equip. El que no m’agrada és la responsabilitat, cadascú 

té les seves prioritats i a vegades no som capaces de coordinar-nos. Tampoc 

m’agrada que no totes sabem gestionar les emocions dolentes i a vegades les 

gastem amb aquelles persones que passem tant temps. 

De l’individual, m’agrada que tot depèn de tu, que és un avanç individual, que 

ets totalment responsable i només tu saps el que vols i fins on arribar, la 

satisfacció de millora, la connexió amb l’entrenadora, la motivació cap a un 

mateix, la valentia i la força de sortir a la pista i pensar ‘avui ho donaré tot’. El 

que no m’agrada és la frustració d’alguns entrenaments quan les coses no 

surten, el dia que et trobes malament i et toca competir, el fet d’estar sola al 

mig de la pista i sentir com tots els ulls et miren. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

En el meu cas, estudio i treballo, i a part, treballo d’entrenadora. No és fàcil, és 

bastant dur. Hi ha dies que no en tens ganes, que la motivació no hi és, que 

l’únic que voldries seria seure al sofà i no moure’t, però al cap i a la fi tens un 

compromís, hi vas i ho intentes i després surts mitjanament bé dient “ha valgut 

la pena” perquè desconnectes i acabes compartint amb les companyes que 

només et trobes allà doncs el dia que has passat o parles de coses totalment 



60 
 

externes. Crec que quan et replanteges fer tantes coses i tot i així no treus el 

patinatge de la teva ment és per un motiu més gran que un hobby, i és que 

porta més que una calma mental. 

El patinatge és un esport de coordinació, organització i molta implicació. 

Acabes fent el possible per trobar temps per poder organitzar-te i entrenar, qui 

porta temps entrenant en aquesta modalitat acaba fent el possible per seguir, i 

quan acaba... penges els patins per sempre. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Sentir-me còmode fent el que faig, vull dir, arribar a alguna categoria de nivell 

individual, sense cap tipus de reconeixement. No tinc interès en competir i 

ballar davant de tothom però vull arribar assolir algun nivell una mica alt i 

marxar sabent que m’hi vaig esforçar i intentar arribar lluny. 

• Et veus patinant en un futur? 

Ara tot just m’estic treien el curs d’entrenadora de patinatge, així que potser 

patinant com a patinadora no, però els patins formaran part de mi durant molt 

de temps. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

Són molts anys amb moltes anècdotes i records amb molts riures. Potser la que 

més guardada tinc va ser d’una caiguda a Madrid. Amb l’equip de xou vam anar 

a un trofeu internacional, quan faltava un grup abans de sortir nosaltres vaig 

caure d’esquenes (portàvem un tocat amb un carregador al cap) i vaig “aixafar” 

el carregador amb el cap. Al final, no vam poder sortir al torn que ens tocava i 

vam haver de sortir les últimes perquè no podia aixecar-me del terra perquè 

estava molt marejada. Vaig sortir amb un nyanyo gegant al cap i tots els de 

l’ambulància mirant-nos per si em desmaiava al mig de la pista. Va ser una 

tensió molt gran per mi i per les meves companyes. Va ser també un moment 

d’angoixa perquè jo tenia un petit moment de protagonista i es va haver de 

canviar a minuts abans de sortir a la pista. Vaig estar 2 mesos amb collarí. Va 

ser tot una anècdota que recordem amb somriures a la pista. 
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Patinadora 6 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Amb 10, al 2014. 

• Per què patines? 

Perquè és una manera de desconnectar i de sentir-me jo mateixa. Em va molt 

bé físicament i mentalment. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

M’agrada tot, quan patino em sento molt bé amb mi mateixa perquè veig que 

faig activitat física. També m’agrada molt competir encara que a vegades em 

faci males passades. 

• I el que menys? 

La frustració de que alguna cosa no em surti. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

M’agraden les dues per igual ja que son molt diferents. Individual tu ets la 

protagonista i et fa ser més forta i com a show es treballen molts valors. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

El que m’agrada de l’individual és poder gaudir jo sola de la pista i sentir la 

música. De xou m’agraden molt els balls, les persones amb les que estic, poder 

treballar en grup i coordinar-nos totes. De les dues el que no m’agrada són els 

nervis que passo. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

Tot es tracta d’organització. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Arribar el més lluny possible i arribar al nivell de categories. 

• Et veus patinant en un futur? 

La veritat és que no ho se, tot depèn dels meus estudis i del que vulgui fer. 
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• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

El grup de xou que teníem l’any passat, tant jo com les meves companyes no 

teníem gens d’esperances a arribar lluny, i finalment, a mesura que van anar 

passant les competicions, vam poder arribar al campionat de Catalunya i 

quedar en tercera posició sense esperar-nos-ho. Va ser una experiència 

inoblidable. 

 

Patinadora 7 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Amb 6 anys. 

• Per què patines? 

Patino perquè em sento lliure, em desfoga, em fa sentir feliç, m’agrada... 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

El poder expressar el que sents amb una simple cançó. 

• I el que menys? 

Els nervis abans d’entrar a pista. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

Si hagués d’escollir entre una de les dues no podria decidir-me ja que són 

sensacions i emocions completament diferents. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

M’agrada sentir-me lliure, agradable amb el grup, m’agrada sentir-me 

desfogada al acabar el ball. En canvi, no m’agraden els nervis abans d’entrar a 

pista i la pressió que tens quan no saps si et sortirà. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

La veritat és que és bastant complicat, a vegades estressant i difícil de portar, 

però si t’agrada t’organitzes o et fas un horari per tal de poder realitzar les dues 

activitats. 
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• Tens algun objectiu com a patinadora? 

El meu objectiu com a patinadora és arribar el més lluny possible i aprendre 

coses noves. 

• Et veus patinant en un futur? 

Sí, si que em veig patinant en un futur, tot i que no sempre les condicions t’ho 

permeten. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

No, però n’he viscut moltes i molt boniques. 

 

Patinadora 8 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Vaig començar a patinar amb 5 anys. 

• Per què patines? 

El patinatge em fa sentir bé. És una via d’escapament, em fa feliç, desconnecto 

i m’agrada. Gaudeixo de les meves companyes i dels meus moments, em deixo 

anar i sento que floto. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

El companyerisme i els riures durant els entrenaments. A més a més, com em 

fa sentir. 

• I el que menys? 

Les competicions individuals, perquè ho passo malament. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

En grup, perquè a nivell personal, l’individual no m’agrada tant com abans. 

Actualment patino per patinar en grup, tenim totes un objectiu i anem a per ell. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

El que més són les sensacions, els sentiments, les emocions i els nervis. El 

que menys, pot ser, els dies previs on totes tenim ganes que arribi el dia. 
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• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

Es fa com pot, però si realment t’agrada, ho aconsegueixes o mínimament ho 

intentes. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Com a grup. Quedar satisfetes, contentes i poder aconseguir algun títol. 

• Et veus patinant en un futur? 

Pel que fa cara l’any que ve si, més endavant, es veurà! 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

Quan vaig aprovar el nivell Certificat. Vaig sortir plorant de la pista, recordo que 

pensava que mai ho aconseguiria, i va ser un moment molt especial i que 

guardaré sempre en la memòria. 

 

Patinadora 9 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Vaig començar a patinar amb 3 anys. 

• Per què patines? 

Perquè m’agrada i m’ajuda a desconnectar de tot. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

L’amistat que he fet dins i fora de pista. 

• I el que menys? 

Els nervis que es passen a les competicions. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

En grup, em sento mes còmode. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

El que no m’agrada són els nervis i el que més m’agrada es actuar a pista amb 

les meves companyes. 
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• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 

Per la meva experiència m’ho puc combinar bastant bé. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Abans sí, ara ja no. 

• Et veus patinant en un futur? 

Sincerament no ho sé. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

D’alguna cosa en concret no, el que vull compartir és l’ànim que ens dona la 

nostra entrenadora abans de sortir a pista a competir. 

 

Patinadora 10 

• Amb quants anys vas començar a patinar? 

Amb 4. 

• Per què patines? 

Perquè és l’esport que m’agrada i m’agrada competir. 

• Què és el que més t’agrada del patinatge? 

Anar a competicions i el xou. 

• I el que menys? 

Bloquejar-me amb els salts i les piruetes. 

• T’agrada més competir individualment o en grup? Per què? 

Individual, ja que és una manera de superar-me, però en grup també m’agrada 

molt. 

• Què t’agrada i què no de les competicions individuals i de xou? 

No m’agraden els nervis tot i que són bons i m’encanta l’ambient que hi ha. 

• Com és compaginar l’esport i els estudis o treball? 



66 
 

Al principi és fàcil però a mesura que et vas fent gran costa trobar les hores. 

• Tens algun objectiu com a patinadora? 

Seguir treballant per a superar-me a mi mateixa. 

• Et veus patinant en un futur? 

M’agradaria i espero que sí. 

• Voldries compartir alguna anècdota que et porti algun record? 

Ara mateix no ho sé. 
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