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Patinadors del poble i d'Itàlia s'uneixen en el Primer Festival
internacional de Patinatge Artístic a Castellar

Divendres 3 de setembre de 2004
Durant aquesta setmana, a Castellar del Vallès, 26 patinadors italians estan
participant en una trobada internacional de patinadors d'alta competició. Una cita
que clourà amb el primer Festival Internacional de Patinatge Artístic que tindrà lloc
aquest proper diumenge, 5 de setembre, a partir de les 17.00h, al Pavelló Joaquim
Blume. L'acte, a banda d'oferir les exhibicions dels patinadors italians, també
comptarà amb la participació de 20 patinadors del Club de Patinatge de Castellar
que per la seva banda ja van ser protagonistes d'un primer intercanvi a Pieris
(Triste), població d'on és originari el Club italià, i que va tenir lloc aquest passat
mes de juliol. "La idea de l'intercanvi entre els dos clubs va néixer durant el
darrer campionat d'Europa de Patinatge Artístic que van comptar amb la
participació del castellarenc Jordi Castillo", ha explicat Teresa Sacristán,
entrenadora del Club de Patinatge de Castellar. Els patinadors italians i castellarencs
compaginen, durant tots els dies que durarà l'estage, els entrenaments d'alt
rendiment que inclou patinatge i dansa amb sortides lúdiques com visites a
Barcelona, Girona i al parc d'atraccions Port Aventura. "Ha estat una experiència
preciosa perquè hem pogut compartir moltes coses amb els patinadors
catalans", ha explicat Júlia Zorzin, cinquena millor patinadora italiana. Aquest
esdeveniment esportiu de caire internacional és una iniciativa del Club de Patinatge
Castellar i el Club Pieris d'Itàlia i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Castellar que ha cedit diferents instal·lacions del poble que han fet possible aquesta
trobada.
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