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L'equip del Foment queda cinquè al
campionat estatal de conjunts de show
Com ja és sabut per tots els que segueixen una mica el patinatge artístic, hi ha
dos tipus de competició: la individual i la
de conjunts de show. Aquesta segona
modalitat de competició sobre patins no
fa gaires anys que se celebra a Espanya,
concretament aquest 2002 ha estat el tercer.
El nostre club del Foment Deportiu
Cassanenc va ser un dels pioners
d’aquests campionats. El primer any, com
molts recordareu, vàrem aconseguir classificar-nos per a competir als campionats
d’Europa, que es varen celebrar a Itàlia.
El segon any, degut a la marxa del que
havia estat l’entrenador de patinatge artístic del Foment durant nou anys, els nostres participants no tenien la il·lusió ni el
coratge necessari per guanyar i això va
provocar que no s’aconseguís la classificació.
Enguany, sota la direcció de la nova entrenadora, Àngela Sánchez, hem tornat a
estar entre els millors clubs d’Espanya,
amb el ball anomenat “Volcano: la fi del
poble”.
En el campionat provincial de Girona
que es va celebrar el passat mes de setembre, es va aconseguir fer pòdium (tercer lloc), classificant-nos així pels campionats de Catalunya, que es van fer el mes
d’octubre a Lleida, on es va aconseguir
un merescut cinquè lloc, que també ens
va classificar per poder participar als campionats d’Espanya, que varen tenir lloc el
passat 23 de novembre a Reus (Tarragona).
En el campionat d’Espanya s’ha de destacar, per sobre de tot, la magnífica actuació que varen tenir els components de
l’equip cassanenc. Tos els membres de
la junta de patinatge, així com tots els pares que varem poder-ho presenciar, estem molt orgullosos de l’esperit de superació que varen demostrar a la pista els
nostres patinadors i patinadores. Sortint
amb tota la il·lusió del món i transmetent
confiança de saber-ho fer bé, van aconseguir guanyar-se el cinquè lloc de divuit
clubs participants de tot Espanya.
Per a molt aviat, esperem que dins el
proper mes de gener de 2003, us convidem a tots al festival de patinatge artístic
que es celebrarà al pavelló del Foment i
on podreu veure a més del ball “Volcano”,
altres coreografies de conjunts executats
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Així és com acaba el ball del Conjunt de Show d’aquest any, amb un volcà al
mig de la pista, representant que la força del volcà ha destruït per complet el
poble. A la imatge inferior, Carolina Isern, cinquena a la Copa Catalana, amb la
seva entrenadora i diverses companyes del club.
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per diferents
grups de patinadors i patinadores
més petits
del Foment,
que, si tot va
bé, aquest
proper any
també participaran en
campionats
de conjunts.
També en
competició
individual
s’han assolit
èxits aquest
final de temporada. La
nostra patinadora, Carolina Isern, Grup de patinadors i acompanyants de Cassà al campionat d’Espanya de Conjunts de Show, a Reus.
va representar el club del Foment en el campionat de
Des de la secció de patinatge artístic
Confiem que amb els éxits assolits
la Copa Girona i va fer-ho tan bé que va
del
Foment
volem
donar
les
gràcies
a
toaquest
any, començarem la temporada
quedar primera, per la qual cosa, ha potes les persones que ens han animat i que
vinent amb més il·lusió que mai.
gut anar a la Copa Catalana, que es va
ens han ajudat desinterassadament a que
celebrar els dies 30 de novembre i 1 de
la temporada hagi estat tan profitosa per
Anna Saliné Roca
desembre d’enguany a Andorra, on va
tots.
Junta de Patinatge Artístic FDC
aconseguir la cinquena posició.
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