


Com sabeu, l’any passat va ser una temporada de transició cap a la 
normalitat després de superar els reptes d’una pandèmia mai viscuda 
abans.  Malgrat les circumstàncies viscudes, malgrat les adversitats, 
malgrat tot, el patinatge artístic va saber superar els reptes i fou un 
dels primers esports federats de Catalunya en participar de la 
represa en les competicions de totes les seves modalitats.
Les medalles assolides pels nostres esportistes en els campionats 
estatals, europeu i mundials mostren la fortalesa i el muscle de 
l’artístic català que han seguit lluitant a pesar de les adversitats. La 
fita va ser el gran nombre d’esportistes que van tornar a patinar amb 
la il lusió del primer dia, a gaudir del patinatge i amb molta força.·  Del 
10 al 12 de juny, Celrà acollirà el campionat de Catalunya de lliure 
individual de les categories cadet i juvenil. Per tant, tindrem una 
oportunitat d’or per veure als medallistes de la temporada anterior, a 
la vegada que gaudirem del talent de les joves promeses del patinatge 
artístic del nostre país.  Per això vull encoratjar els esportistes a 
gaudir del campionat i aconseguir els reptes plantejats a l’inici de 
temporada. El sol fet de ser-hi, el sol fet de participar ja és un èxit.
També vull agrair molt especialment en nom meu i de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Patinatge  FCP, l’esforç i la 
implicació del club local, la predisposició,dedicació i professionalitat 
dels Comitès Catalans de  patinatge Artístic CCPA, de Jutges CCJPA, 
d’Event Managers CCEM així com la col laboració del Comitè · Tècnic 
Territorial de Girona, que posaran tot i més per a que tot funcioni a la 
perfecció.  I, sobretot vull donar les gràcies a l’Ajuntament de Celrà, 
la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i la Delegació de 
l’Esport a Girona de la Generalitat de Catalunya.
Si volem adaptar el patinatge artístic català als nous temps i situar-lo 
en el lloc que es mereix, només serà possible si ho fem junts i remem 
tots en la mateixa direcció.

Endavant el patinatge!

SALUTACIÓ 
Benjamí Pons
President FECAPA



SALUTACIÓ 
David Planas Lladó
Alcalde de Celrà

Repassant la història del Club Patinatge Celrà, he observat que 
no només és la història d’un club, sinó que ho és d’un poble 
d’una manera de fer.  Segurament podria ser també de molts 
altres clubs.

Jo mateix recordo haver-me posat els patins a la pista  de l’Aulet 
(patins que encara guardo per provar què era això del patinatge. 
 Hi havia molts nens i nenes i era una època on tot es feia 
desinteressadament, pel simple fet del gaudir.  L’àngel, les 
piruetes i altres figures gairebé perfectes em tenien el cor pres.  
Malauradament, a mi només se m’enganxaven les rodes a les 
xarxes que hi havia darrere la porteria.  Queda tot dit.

Aquell esport es va anar sofisticant i, any rere any, es va anar 
apujant de nivell.  L’exigència, la perseverància, l’esforç, el 
compromís i, sobre tot, les ganes de superar-se i passar-s’ho 
bé, han fet que aquells principis quedin ja molt lluny i que ara, el 
Club Patinatge Celrà, estigui posicionat entre els millors de la 
zona.

I tot esforç té la seva recompensa.  Aquests dies es farà el 
campionat de Catalunya de Patinatge Artístic Cadet-Juvenil al 
nostre poble.  El compromís d’aquest Ajuntament amb el club és 
total, i és per això que rebem amb els braços oberts aquest 
campionat.

És hora de sortir a la pista i de fer gaudir al públic amb les 
vostres actuacions.  I sobretot, de passar-s’ho molt i molt bé.



SALUTACIÓ 
Club Patinatge Celrà
Toni Moreno Oms

Benvolguts/benvolgudes,

Estem molt satisfets de poder organitzar des de el Club  Patinatge Celrà, el 
campionat de Catalunya cadet/juvenil, que  es celebrarà a la nostra 
població del 10 al 12 de juny. Desprès de dos anys de pandèmia i d’haver 
passat moments  complicats, per fi comencem a normalitzar la situació  
viscuda. Des del nostre club, ens omple d’orgull poder fer  possible aquest 
campionat. 

 És d’agrair l’esforç que dediquen dia a dia totes les persones  que formen 
part del nostre club, companys de la junta  directiva, membres del cos 
tècnic, col laboradors, famílies i  sobretot, les persones mes importants, ·
els patinadors/res.  Des de fa mes de quaranta anys el nostre club sempre 
ha seguit la  mateixa línia, que és ajudar a formar persones i que siguin 
millors  el dia de demà, sempre basant-nos en els valors que dona l’esport, 
 i principalment el nostre patinatge artístic. 

Sent un esport minoritari, no ens cansem ni ens cansarem de  potenciar 
aquest esport, fins que sigui mes reconegut i valorat a  nivell general. 

Volem agrair el suport donat des de l’ajuntament de Celrà, per  ajudar-nos 
a fer possible aquest campionat, a la federació  Catalana de patinatge, a la 
territorial de Girona, als diferents  òrgans i patrocinadors, als 
col laboradors, als voluntaris, als pares  i mares i sobretot vull agrair a ·
nivell personal, la dedicació dels  membres que formen part de la junta 
directiva. 

Disfruteu molt d’aquest campionat, i molta sort a tots els  patinadors/res.



EL NOSTRE CLUB
Xou gran

Xou promoció

Patinadores 
d’individual



LLOCS D’INTERÈS
Celrà, municipi del Gironès, emplaçat a 

la plana del Ter i al peu de les Gavarres, 

està a uns 10 km del centre de Girona.

L’ajuntament de Celrà ha editat diversos 

itineraris amb les rutes més destacades 

que permeten descobrir el patrimoni 

cultural i natural del municipi.

Aneu al següent enllaç per descobrir 

més:

 
Descobrir Celrà: itineraris

Castell de Palagret

El Sol de Celrà

Illa dels Salzes i camp d’aviació

La fàbrica de Celrà

https://www.celra.cat/wp/descobrir-celra/patrimoni-historic-i-natural/barri-vell/


ON ALLOTJAR-SE





El pavelló poliesportiu acull les activitats organitzades per l’Àrea 

d’Esports de l’Ajuntament i pels clubs esportius que en fan ús.

Consta d’una pista triple poliesportiva, de 44,8 m x 24,8 m, amb 

tancaments fixos i paviment de fusta rígid. El terra és parquet 

flotant.

Les seves grades tenen capacitat per a 172 espectadors.

PAVELLÓ D’ESPORTS

COM ARRIBAR-HI

Carrer Pins d’en Ros, s/nº
17460 - Celrà

Ubicació pavelló de Celrà

TREN  – Estació de Celrà

COTXE  – Per AP7 direcció França, sortida 6

BUS – Des de Girona, mitjançant la Sarfa des de     
l’estació d’autobusos.

https://goo.gl/maps/KFRKvemkwjspSnwC9


SERVEI DE BAR

Dins del pavelló disposem de servei de bar organitzat pel CP Celrà 
que romandrà obert durant tot el campionat.

. Entrepans

. Brasa

. Biquinis

. Bolleria

. Snacks

. Llaminadures

. Aigua

. Refrescs

. Cafès



HORARIS CAMPIONAT DE CATALUNYA
 CADET - JUVENIL 2022

CP CELRÀ – CELRÀ  (Girona)
 
Divendres, dia 10 de juny de 2022 
 ENTRENAMENTS OFICIALS 
 15:00 a 15:30 Lliure Cadet femení (del 01 al 06)
15:30 a 16:00 Lliure Cadet femení (del 07 al 12)
16:00 a 16:30 Lliure Cadet femení (del 13 al 18)
16:30 a 17:00 Lliure Cadet femení (del 19 al 24)

17:00 a 17:30 Lliure Cadet femení (del 25 al 29)

17:30 a 18:00 Lliure Cadet masculí (del 01 al 05) 

 

18:00 a 18:30 Lliure Juvenil femení (del 01 al 06)

18:30 a 19:00 Lliure Juvenil femení (del 07 al 12)

19:00 a 19:30 Lliure Juvenil femení (del 13 al 18)

19:30 a 20:00 Lliure Juvenil femení (del 19 al 24)

20:00 a 20:30 Lliure Cadet masculí (del 01 al 06) 

20:30 a 21:00 Lliure Cadet masculí (del 07 al 11) 

 



Dissabte, dia 4 de juny de 2022 
 
CONTACTE DE PISTA
 
08:00 a 08:05 Cadet femení (01 al 06) 
08:05 a 08:10 Cadet femení (07 al 12) 
08:10 a 08:15 Cadet femení (13 al 18) 
08:15 a 08:20 Cadet femení (19 al 24) 
08:20 a 08:25 Cadet femení (25 al 29) 
08:25 a 08:30 Juvenil masculí (01 al 06)) 
  
08:35 OBERTURA DEL CAMPIONAT
 
08:45 a 12:30 Disc CURT Cadet femení (6+6+6+6+5) 
12:30 a 12:40 DESCANS 
12:40 a 13:30 Disc CURT Juvenil masculí (6) 

CONTACTE DE PISTA

15:30 a 15:35 Juvenil femení (01 al 06) 
15:35 a 15:40 Juvenil femení (07 al 12) 
15:40 a 15:45 Juvenil femení (13 al 18) 
15:45 a 15:50 Juvenil femení (19 al 24) 
15:50 a 15:55 Cadet masculí (01 al 06) 
15:55 a 16:00 Cadet masculí (07 al 11) 

CAMPIONAT 

16:05 a 19:10 Disc CURT Juvenil femení (6+6+6+6) 
19:10 a 19:25 DESCANS
19:25 a 20:50 Disc CURT Cadet masculí (6+5) 
 



Diumenge, dia 5 de juny de 2022 
  
CONTACTE DE PISTA
 
 08:30 a 08:35 Cadet femení (01 al 05) 
08:35 a 08:40 Cadet femení (06 al 10) 
08:40 a 08:45 Cadet femení (11 al 15) 
08:45 a 08:50 Juvenil masculí (01 al 06) 

CAMPIONAT 

08:55 a 11:20 Disc LLARG Cadet femení (5+5+5)
11:20 a 11:35 DESCANS
11:35 a 12:35 Disc LLARG Juvenil masculí (6)

Tot seguit, lliurament de trofeus categoria CADET femení 
i JUVENIL masculí

CONTACTE DE PISTA

15:00 a 15:05 Juvenil femení (01 al 05) 
15:05 a 15:10 Juvenil femení (06 al 10) 
15:10 a 15:15 Juvenil femení (11 al 15) 
15:15 a 15:20 Cadet masculí (01 al 05) 
15:20 a 15:25 Cadet masculí (06 al 10) 

CAMPIONAT 
15:30 a 18:00 Disc LLARG Juvenil femení (5+5+5) 
18:00 a 18:10 DESCANS
18:10 a 19:40 Disc LLARG Cadet masculí (5+5)

Tot seguit, lliurament de trofeus i cloenda del campionat. 
 



Campionat de Catalunya CADET femení 2022
Data: 11/06/2022 - 12/06/2022

Lloc: Cerlà 
Núm. participants: 29

LLISTA DE PARTICIPANTS



Competició: Campionat de Catalunya CADET masculí 2022 
Data: 11/06/2022 - 12/06/2022

Lloc: Cerlà
Núm. participants: 11



Competició: Campionat de Catalunya JUVENIL femení 2022
Data: 11/06/2022 - 12/06/2022

Lloc: Cerlà 
Núm. participants: 24



Competició: Campionat de Catalunya JUVENIL masculí 2022
Data: 11/06/2022 - 12/06/2022

Lloc: Cerlà 
Núm. participants: 6
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