DADES ENTITAT: CLUB PATÍ CIUTAT DE SABADELL
DOMICILI SOCIAL: Carrer Illa Sacra 21, 3er. 1a 08204 Sabadell
NÚMERO REGISTRE MUNICIPAL ENTITATS CIUTADANES: 1143
COMPONENTS DE LA JUNTA:
-

Braulio López Rodríguez 33.907.317G
Raquel González Alonso 46.641.938P
Jesica Serrano Fernandez 47.163.703H
Silvia Basart Borras
34.735.149C
Pere Girbau Carreras
33.897.447R
Sandra Trani Guerrero
34.755.561P
Concepción Saumell Sáez 52.399.364M
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SECRETÀRIA
VOCAL
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VOCAL
DELEGADA
DELEGADA

BREU HISTÒRIA DE L’ENTITAT
L’any 2014 un grup de patinadores decideix constituir un nou club de patinatge a
Sabadell que trenqui la creença popular que el patinatge artístic és només per uns quants
elegits que s’ho poden permetre i demostrar que no és un esport elitista. El Club
Patinatge Ciutat de Sabadell neix com una entitat sense ànim de lucre i des dels seus
inicis els preus de les quotes han estat populars i a l’abast de qualsevol butxaca, buscant
arribar al major nombre possible de practicants d’aquest esport. Tot i les reticències
municipals a la creació d’un nou club de patinatge a la ciutat i que ha fet que part de les
persones que van iniciar el projecte s’hagin quedat pel camí, el cert és que dos any i mig
després ja compta amb més de cinquanta patinadores i patinadors. Una nova junta
sortida el mes de setembre va decidir allunyar-se de la zona tradicional del patinatge (el
centre de la ciutat amb seu al pavelló de Sol i Padris) i traslladar la zona d’entrenament
principal al barri dels Merinals, districte V. La seva arribada a aquest barri va ser molt
ben rebuda pels habitants del barri que van fet costat de bon principi al nostre club i el
nombre de socis no ha deixat de créixer des de la seva arribada el mes d’octubre. El
Club manté excel·lents relacions tant amb l’Associació de Veïns com amb la resta
d’entitats esportives del barri i ha col·laborat activament ja en actes conjunts amb el
A.P. Nou Escorial, entitat dedicada al futbol sala i que també fa una gran tasca social al
barri.

PROJECTE PATINS SENSE FRONTERES

El barri dels Merinals és un barri que representa el 7% de la població de Sabadell i és un
barri obrer de la perifèria de Sabadell que va créixer els anys 60 del segle XX amb la
immigració industrial i que va rebre una altra important dosi d’immigrants de molts
països diferents a principis del segle XXI amb el boom de la construcció. Els efectes de
la crisi immobiliari han afectat molt durament a moltes de les famílies que viuen en
aquest barri.
A l’apartat esports i equipaments, el barri pràcticament no ofereix res als nens i nenes en
edat escolar per manca d’equipaments públics, Els Merinals han estat un barri oblidat de
les inversions en aquest sentit de l’Ajuntament i els pares i mares que volen que els seus
fills facin qualsevol tipus d’esport han hagut de buscar-lo fora, a d’altres barris de la
ciutat o, fins i tot, fora de la ciutat.
Al Club Patí Ciutat de Sabadell no ens agraden els estereotips que fan que pensar en
patinatge artístic sigui pensar només en femení, ja que és un esport que també està obert
a la pràctica masculina, però hem d’acceptar que la realitat és que és un esport
bàsicament practicat per noies en la seva totalitat. A la pràctica estem parlant d’un
esport femení i des del nostre Club lluitem contra aquesta diferència de gènere, dels 63
socis patinadors que tenim avui dia, només dos són nois, fet que representa el 3,2% dels
associats totals.
Tot i que els preus de les quotes que aplica el nostre Club als socis ja són molt ajustats i
són més baixos que altres activitats extraescolars de la ciutat, hem detectat que moltes
famílies ni tant sols poden assumir la quota mínima i si és tracta de famílies amb més
d’un menor es trobem amb una barrera econòmica greu. El Club ja fa un gran esforç i
té, per exemple, patins en préstec per fer les primeres proves i dóna grans facilitats en el
pagament de la quota mensual a les famílies.
El Club té dos entrenadors en nòmina que són els que tenen la titulació exigida per la
Federació Catalana de Patinatge. El director esportiu i entrenador és el DANIEL
VÁZQUEZ CORRAL, sabadellenc i amb un currículum nacional i internacional
espectacular (val a dir que és campió de la Copa d’Europa 2016 celebrada a Bolonia el
novembre passat) que s’ha implicat en el nostre projecte amb molta força i que té un sou
gairebé testimonial per la dedicació que hi posa. El Club té a més dues monitores que
tenen un grup escolar al seu càrrec cadascuna. Aquestes dues monitores són patinadores
en actiu del Club i col·laboren en règim de VOLUNTARIAT amb totes les despeses
(fitxa federativa, assegurança, quotes de soci i desplaçaments) cobertes pel club a canvi
d’aquesta col·laboració. A més el Club els va pagar el curs de monitora esportiva de
Nivell 1 organitzat pel Consell Esportiu de Sabadell el passat més de Desembre 2016
com a part important de la formació com a monitores. En el moment que obtinguin el
nivell necessari federatiu mínim per obtenir el títol d’entrenadora (Nivell Certificat) el
club s’ha compromès a finançar-les el curs, d’aquesta manera podran ser contractades

per la seva tasca. El Club vol créixer sempre al voltant de les seves patinadores i cobrir
les seves necessitats donant l’oportunitat a totes aquelles que vulguin col·laborar en la
formació de les més petites que s’incorporin a la nostra disciplina i que ja coneixen el
tarannà integratiu del nostre club. D’aquesta manera la intenció del nostre Club es crear
les bases de l’autosuficiència en tot allò relacionat amb la formació dels futurs
patinadors.

La pràctica de qualsevol esport hauria de formar part de la formació de qualsevol
persona i, en el nostre cas, que entrenem al barri del Merinals, les nostres patinadores
aprenen coses bàsiques com la convivència i la integració entre persones de condicions
econòmiques, cultures, familiars i d’ètnies diferents a la pròpia. Una de les primeres
coses que aprenen és la pertinença a un col·lectiu i el respecte a l’altra patinadora, sigui
quin sigui el seu nivell o aspecte físic. Fomentem l’aprenentatge del patinatge fomentant
els valors personals i col·lectius dels nostres socis mitjançant la interrelació entre ells.
Val a dir que donades les característiques poblacionals del barri, a data d’avui tenim
cinc nacionalitats diferents d’origen familiar dels patinadors i patinadores del Club.

El Club ha fet un estudi del cost individual anual de cada patinadora:
CONCEPTE
Quota mensual x 11 mesos
Assegurança Federativa
Maillot del Club
Equipament Club (samarreta i bossa)
Participació trofeus

COST

SUMA TOTAL

330 €
30€
45€
25€
30€
500€

El Projecte Patins Sense Fronteres consistiria en crear una bossa de diners per poder
donar una sèrie de “beques” anuals a aquells socis que demostrin voluntàriament la
insuficiència dels seus recursos per fer front a l’activitat dels seus fills/filles donant
prioritat al segon o tercer germà. El Club i la família, com a representant legal del
menor, signarien un conveni de beca anual amb els drets i deures de les dues parts. En
cap cas s’entregaran diners i el material quedaria en custodia del club a les seves
dependències. En aquests moments tenim tres famílies ja detectades, dues d’elles amb

carnet de família nombrosa, que podrien beneficiar-se d’aquest ajut, la tercera família ja
té la germana gran patinant amb nosaltres i la incorporació del germà petit seria perfecte
per continuar la nostra tasca de lluitar contra l’estereotip que el Patinatge Artístic es un
esport femení exclusivament. La nostra entitat té un projecte esportiu integrat al barri,
integrador de persones i inclusiu, per nosaltres un patinador o patinadora no és una
quota, és un persona que es formarà i aprendrà valors essencials per la nostra societat
practicant un esport que tots aquells que l’han practicat reconeixen que és un esport
meravellós. No importa l’edat, el sexe, la raça ni el color de la pell, importen les
persones, per aquest motiu el nostre projecte s’anomena així: PATINS SENSE
FRONTERES.
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