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ORGANITZA: 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 
 
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC CERDANYOLA 
 
INSTAL·LACIÓ: 
Pavelló Can Xarau 
C/ de Camèlies, s/n 
08290 Cerdanyola del Valles 
Barcelona 
 
 
 
CONTACTE: 
 
info.campionat@cpacv.org 
 
www.cpacv.org 
 
 
 
ESPAI ESPORTIU: 
 
- Pavelló poliesportiu: de 40 x 20 m. Pista de terratzo. 
- Grades: Per a 960 espectadors asseguts. 
- Vestuaris: 7 per a participants, 1 per a jutges. 
- Altres: Sala de reunions. 
- Serveis: Bar. Botigues de patinaje. 
 
 
 
HOTEL OFICIAL  
 
HOTEL IBIS 
Can Masachs 18-20  
08291 - Ripollet 
Tel : 935943873  
www.ibishotel.com 
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PATROCINADORS: 
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CLUB PATINATGE ARTÍSTIC CERDANYOLA 

  
   
El Club Patinatge Artístic Cerdanyola del 
Vallès (CPACV) va ser fundat en Juny del 
any 2000 per mares i pares de 
patinadors/es que van veure la necessitat i 
van voler crear a Cerdanyola un club 
dedicat exclusivament a la pràctica del 
patinatge artístic. 
  
Un club dedicat al patinatge artístic, on tot 
reverteix en el patinatge, per tant el area 
econòmica garanteix el projecte amb el 
menor cost possible per als socis. 
  
Més que nomes un esport, és un club 
Social, amb activitats culturals, excursions, 
esplais, pagina web, revista de patinatge, 
amics i tot per la educació dels nostres 
patinadors/es en alguna cosa més que en el 
esport.  
 
Esportivament un club de competició però 
amb cabuda del manteniment com pràctica 
esportiva del patinatge no competitiu. Per  
aconseguir una bona formació esportiva contem amb els millors i més qualificats 
professionals del món del patinatge, coordinadors, entrenadors, monitors i professors 
de dansa, que realitzen un seguiment personalitzat de cada patinador/a en grups ben 
definits. 
  
Preiniciació, Escolar, Iniciació, Competició, Parelles Artístiques, Adults y Grup Show. 
 
A més de les competicions Federatives, el club organitza també activitats importants 
com el Trofeu Internacional de la Amistat o el Festival Patina SoS.  
 
El Club Patinatge Artístic Cerdanyola és ja en la seva jove existència, un club 
consolidat e implicat en el desenvolupament dels joves de Cerdanyola esportiva i 
socialment. 
 

Premi a la Qualitat de l'Esport Federat Català 2009. 

Premi a la Millor Iniciativa Esportiva 2013. 
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RESTAURANTS – BAR   OFICIALS 
 
Ordenats per proximitat amb el pavelló. 
 

 
• BAR PAVELLÓ 
Begudes, entrepans freds i calents. 
 
 
• EL CELLER DE L’AVI 
 
C/ Sant Salvador, 6 (a 10 minutos andando del pabellón). 
Junto a parque infantil. Gran terraza. 
Tel. 93 181 36 14. 
 
 
• RESTAURANT “LOS ABETOS” 
Cocina catalana. 
 
Pje. Oriente, 4 (a 10 minutos andando del pabellón). 
Tel. 93 692 11 48 / 93 692 01 58 
 
 
• CERVECERÍA – RESTAURANTE “CA L’ENRIC” 

 
Paseo Cordelles, 2 (delante del Ayuntamiento). 
Gran terraza. 
Tel. 93 511 61 57 
 
 
• RESTAURANTE  “LA TASCA DE CA L’ENRIC” 

 
C/ Reyes, 24 (al lado del  Mercado Fontetes, a 15 minutos del pabellón 
andando). 
Tel. 93 692 72 10 
Posición GPS: Longitud E 02 08 51-  Latitud N 41 29 27 

 
 

• BAR “ALASKA”  
 

Paseo Acàcies, 9 (a 15 minutos andando del pabellón). 
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Tel. 93 691 90 53 
I PER CERDANYOLA POTS VISITAR: 

 

  

 
El museu i el poblat ibèric de Ca n’Oliver formen un conjunt  patrimonial clau per a comprendre 
la Cultura Ibérica en l’àrea septentrional de la Península Ibérica, en concret del antic territori de 
la tribu dels Laietans. 

El poblat, ubicat en el Parc Natural de la Serra de Collserola, es un gran assentament ocupat 
entre els segles VI i I a. C. Els restes arqueològics visitables ocupen una superfície de 6.000 
m2. Estan restaurats i museïtzats i, junt a les rèpliques dels tres edificis ibèrics, constitueixen 
una porta oberta al passat, a la evolució del poblat i a la vida quotidiana dels seus habitants. 

El Museu, inaugurat a finals del 2010, s’aixecà en el interior de una antiga pedrera. En 
l’exposició permanent es mostren més de 500 objectes arqueològics procedents en la seva 
majoria del poblat de Ca n’Oliver. A través de aquests materials, de audiovisuals, interactius i 
altres recursos expositius, es possible descobrir quins eren els ibers, com vivien, com 
s’organitzava la seva societat, les seves creences o les causes de la desaparició de aquesta 
cultura.  
 
Ca n’Oliver compta amb una àmplia oferta educativa i de les activitats de cap de setmana 
destinada especialment al públic familiar, visites guiades a la exposició permanent i a les 
temporals. aquest monument forma part de la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de 
Catalunya i de la Ruta dels Ibers, un projecte de turisme cultural promogut per el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. 
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Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver  93 692 33 22/93 580 45 00  museucanoliver@cerdanyola.cat 
 

• Universidad Autónoma de Barcelona 
Ir a la universidad, aunque no sea para estudiar, vale la pena. 

El gimnasio y el resto de instalaciones deportivas, 
el hotel, los parques, la villa residencial, el entorno 
natural y las bibliotecas, con más de un millón de 
libros, son algunas de las razones para dejarse 
caer el campus universitario de Cerdanyola. La 
UAB mantiene una rica agenda diaria de películas, 
música y teatro. Y para quien sólo quiera 
descansar, oír los pájaros y hacer una siesta, hay 
cientos de metros cuadrados de prados donde 
olvidar a la sombra de un árbol que es justo en 
medio de la ciudad. 

 
• Parque Tecnológico del Vallès 

Más de 150 empresas internacionales tienen su 
sede en el Parque Tecnológico del Vallés, un centro 
de negocios que mueve más de 900 millones de 
euros al año. Es un buen lugar para ponerse al día 
con los cursos, seminarios y jornadas que el 
complejo empresarial programa. 
Más información: www.ptv.es/.  
 
  

• Sincrotrón Alba 
Esta instalación científica, única en España, 
funciona como un gran acelerador de partículas en 
forma de anillo. 
Con unos 250 metros de perímetro (equivalente a 
dos campos de fútbol), el sincrotrón Alba ofrece 
oportunidades increíbles para científicos de todo el 
mundo que investigan materiales y componentes 
microscópicos. 



CLUB PATINATGE ARTISTIC 
CERDANYOLA DEL VALLES 
 

 

Club Patinatge Artistic Cerdanyola del Valles © 2000 

Pavelló Can Xarau 
C/ de Camèlies, s/n 
08290 Cerdanyola del Valles 
info@cpacv.org 
www.cpacv.org 

Más información: www.cells.es  
• Ca n'Ortadó 

 
 Ca n'Ortadó es una antigua casa de veraneo de estilo 
novecentista construida hacia 1930 aprovechando las 
edificaciones preexistentes. El edificio, diseñado por el 
arquitecto Joaquín Lloret, se inspira en una masía 
catalana y está rodeado por un jardín de gusto 
romántico. 
 
Actualmente es la sede del Museo A. Ortadó - R. Maymó 
y de la Oficina de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. 
En la exposición permanente sobre la historia y el 
territorio de Cerdanyola se pueden ver muchos de los 
objetos localizados en las excavaciones arqueológicas, 
así como vídeos y recreaciones de escenas cotidianas. Entre las piezas más 
preciadas figuran las únicas esculturas íberas halladas en Cataluña (unas cabezas de 
león). 
 
 

• Algunos datos 
 
Cerdanyola es la 21 ª ciudad de Cataluña por número de 
habitantes. Ahora viven cerca de 59.000 personas. 
 
Tiene una población más joven que el resto de 
poblaciones de la comarca y de Cataluña (índice de 
envejecimiento: 126,4 en Cataluña, y 114 en Cerdanyola). 
 
El nivel educativo de la población de Cerdanyola supera la 
media catalana, con un 7,76% de licenciados y 
doctorados frente al 6,4% del Vallés y el 6,7% de 
Cataluña. La proporción de titulados universitarios ha 
crecido especialmente entre las mujeres. La población inmigrada tiene un nivel 
formativo alto. 
 
Entre los años 1961 y 1980, Cerdanyola experimentó el mayor crecimiento histórico. 
Frenado con la crisis económica de la década de 1980, la ciudad ha recuperado el 
ritmo de crecimiento en la de los 1990, que actualmente se sitúa en una media de 500 
a 1.000 personas / año. El crecimiento natural y la inmigración extranjera explican este 
incremento. 
 
Cerdanyola es una ciudad equilibrada y heterogénea. Hay estudios que constatan un 
incremento de la clase media y alta en los últimos años. 
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HOTEL OFICIAL DEL CAMPIONAT  
 
 
HOTEL IBIS 
Can Masachs 18-20  
08291 - RIPOLLET – SPAIN 
Tel : 935943873  
www.ibishotel.com 
 
 
Reserves:http://www.ibishotel.com/es/hotel-3677-ibis-barcelona-ripollet-
opening-date-14-apr-2010/index.shtml 
 
 
El hotel IBIS RIPOLLET està situat en el centre de la ciutat de Ripollet, 
Barcelona, a 5 minuts en cotxe del pavelló Can Xarau de Cerdanyola, on es 
realitzarà el Campionat. 
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INFORMACIÓ: 
 
PLÀNOLS DE SITUACIÓ  
 
ACCESSOS PROVISIONALS PER OBRES 
 
APARCAMENT DE VEHICLES ACREDITATS  
 
SI ETS TÈCNIC O DELEGAT NOMÉS DUES ACREDITACIONS PER CLUB 
 
NO SE T’OBLIDI DEMANAR LA TEVA ACREDITACIÓ PER AL COTXE I POSAR-LO 
DINS 
 
PUNTS D'INTERÈS 
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