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Modalitat de Lliure Individual
Aquest passat mes d'abril de 2019 s'han dut a terme els Campionats de Barcelona Preselecció en
les seves diferents categories amb l'objectiu d'agrupar les patinadores per nivells perquè puguin
competir de la manera més equilibrada possible. Tenint en compte que aquest 2019 tot just és
el segon any que patinadores de l'APA Folgueroles participen en aquestes preseleccions, els
resultats obtinguts són molt satisfactoris pel conjunt de patinadores.
En categoria Cadet es distribueixen les patinadores des del nivell A fins al nivell G obtenint les
folguerolenques els següents resultats: Abril Boixaderas ha classificat C, Mei Casadevall i Caria
Pujols seran D, Marta Mengíbar lletra E i Nour Aabidi serà F. L'única representant en categoria
Juvenil, Alba Bofill, serà lletra C.
Destacar també la participació i resultats obtinguts per la resta de patinadores d'Iniciació que han
participat en diferents trofeus i el Campionat d'lnterclubs. La direcció tècnica del club valora molt
positivament aquests resultats perquè refermen l'aposta del club per consolidar patinadores en
Categories amb l'objectiu d'augmentar el nivell i resultats.
Des de la junta del club seguirem defensant els valors del compromís, l'esforç i el treball en equip,
fomentant la pràctica esportiva i els hàbits saludables i de manera modesta però sense renunciar
a res, mirar d'obtenir els millors resultats esportius possibles. Objectius que no serien possibles
sense la professionalitat i rigor del nostre equip tècnic: Montse Morera, Mireia Roca, Rut Vilardell,
Sílvia Casas i Paula Leiva. Sense oblidar la gran afició que ens acompanya a tot arreu.
Finalment, agraïment especial als nostres patrocinadors principals: MEC-Osona, Can Pascual,
Carnisseria Suriñach i Epaplus i convidar a tot el poble al nostre festival que es celebrarà en
horari de tarda el proper diumenge 16 de juny, on tots els assistents podran gaudir dels balls
anteriorment descrits.
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