
 

17è CURS “Satèl·lit” DE TÈCNICA DE PATINATGE 

ARTÍSTIC per a Patinadors/es i Tècnics/ques. 
MONICA DELLI FIGORILLI 

GOLMÉS, 27 i 28 d’OCTUBRE 2017 

 LLOC: Poliesportiu de Golmés (Lleida). Pista de ciment de 20x40m. “El tacte del ferm 
és normal”. 

 ORGANITZA: Joan Potrony 

 PROFESSORA: Sra. Monica Delli Figorilli, (Professora internacional ITALIANA de 

reconegudíssim prestigi), membre del grup de professors/es de la selecció espanyola 
(al CAR St Cugat). Treballa estretament amb el seu i internacional professor: 

LEONARDO LIENHARD. 
 DIRECTOR: Joan Potrony 

BASES DEL CURSET: 

 GRUP 1 : Patinadors/es Categoria -B faran 2 
sessions: (una divendres tarda i una dissabte matí). 

 GRUP 2 : Patinadors/es Categoria -A faran 2 
sessions el DISSABTE (una dissabte matí i una dissabte tarda). 

 GRUP 3 : patinadors/es Categoria -DEBUTANTS i CATEGORIES, faran 3 sessions 

(una divendres tarda, una dissabte matí i una dissabte tarda). 

 GRUP 4 : Patinadors/es de CATEGORIES, faran 3 sessions (una divendres tarda, 

una dissabte matí i una dissabte tarda). 

 GRUPS 1 i 2: (“IMPORTANT”) : En cas de que no sigui necessari fer dos 

grups, amb el 1 i el 2 “en faríem un sol grup” i en el seu moment avisaríem del canvi 

i de com quedaria l’horari. 

 



PREUS PER PATINADORS/ES: 

-GRUP 1 :............ 2 sessions és el CURS COMPLET... 40,00€  (1-sessió: 24€) 

-GRUP 2 :............ 2 sessions és el CURS COMPLET... 45,00€  (1-sessió: 27€) 

-GRUPS 3 i 4 :.... 3 sessions és el CURS COMPLET... 65,00€ (2-sessions: 50€) 

i: (1-sessió: 29€) 

-“Els germans/es tenen un descompte de: 10€ entre els/les dos” (“SI FAN EL 
CURSET COMPLERT”, si no el descompte serà de: 7€ ). Aquests descomptes 
no son per a germans/es en el cas de que siguin el un/a “Professor/a i 

l’altre/a Patinador/a” 

 TÈCNICS: - Els Tècnics i tècniques poden estar lliurement en totes les hores encara 

que no hi tinguin cap alumna, el preu del curs per als ENTRENADORS/ES és de: 20,00€ 

 INSCRIPCIONS:El full d’inscripció només és per a una inscripció “(Un full d’inscripció, 

només és per a una sola persona, sigui patinador/a o tècnic/a)”. 

 ABONAMENT DEL CURS: És farà en metàl·lic al mateix poliesportiu, abans del inici del 

curs. 

  DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: Fins el Dimarts 17 d’Octubre de 2017. “Places 

limitades”, (és respectarà l’ordre inscripció). 

 En el cas de que les places ja estiguin complertes: l’organització avisarà 

d’immediat i en el cas d’haver alguna baixa d’última hora s’avisarà al/la patinador/a en 

concret per a poder assistir al Curs . 

 Les inscripcions es faran arribar dins del termini de la data d’inscripció a l’adreça 

electrònica: joanpotrony@hotmail.com 

 BAIXES: Si hi ha alguna baixa d’última hora, poseu-se en contacte amb el Joan. 

 HORARIS i GRUPS: Es notificaran el DIMARTS dia 24 d’Octubre. 

 DINAR DISSABTE dia 1: Tots aquells que ho desitgeu anirem a dinar junts, amb la 

Sra Monica i l’organització a; *(Restaurant “La Bota de L’Avi” – MENÚ adults: 15€ i el 

MENÚ petits: 11€). 

 SOPAR del DIVENDRES 27 i del DISSABTE 28: Al igual que el dinar del dissabte, 

per als qui ho desitgeu també ho organitzarem per anar junts a Mollerussa al sopar. 

*( ). 

 HOTEL: Si esteu interessats en dormir alguna nit, us facilitem “link” de l’Hotel a 

Mollerussa, per a que pugueu trobar tota la informació i fer directament la reserva si 

així ho desitgeu: http://hoteljardi.com/reserva/ 

 PER A MÉS INFORMACIÓ: Al Joan: 973601545, 610535639, joanpotrony@hotmail.com 

 Per qualsevol cosa en que us pugui ajudar, dubte i/o suggeriment no dubteu en posar- 

vos en contacte amb mi. MOLTES GRÀCIES A TOTS!! 

 

 
Joan Potrony Tutusaus (Director del curs) 

 
 

Un gran agraïment al AJUNTAMENT DE GOLMÉS per la seva col·laboració en cedir i 

condicionar el POLIESPORTIU Salvador Ezquerra. 

mailto:joanpotrony@hotmail.com
http://hoteljardi.com/reserva/
mailto:joanpotrony@hotmail.com

