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IV CAT UNIÓ DE FEDERACIONS

E lpassat divendres es va cele-
brar a l'Hotel Urpí de Saba-
dell l'onzena edició de la Nit

d e l ' A t l e t i s m e C a t a l à .
L'esdeveniment va aplegar quasi
dues-centes persones de la família
atlètica catalana. Es van viure mo-
mentsmolt emotius i esva guardo-
nar les diferents persones i enti-
tats que durant l'any 2001 se'n van
fer mereixedores. A l'acte hi van
assistir diferents personalitats,
com Josep Maldonado, secretari
general de l'Esport, Manuel Bus-
tos, alcalde de Sabadell, Albert Ba-

tlle, president delegat de l'Àrea
d'Esportsde la Diputació de Barce-
lona, i Romà Cuyàs, president de
l a F e d e r a c i ó C a t a l a n a
d'Atletisme, entre d'altres. Durant
els seus parlaments, tots els repre-
sentantsdelesdiferentsinstitucio-
ns es van comprometre a treballar
j u n t s p e r a c o n s e g u i r u n a
instal•lació de pista coberta per a
Catalunya.

Els premis als millors atletes ca-
talans de l'any 2001 van anar a Ma-
ria Vasco i Jesús Àngel García
Bragado, que la temporada passa-

da van aconseguir el cinquè lloc i
la medalla de plata, respectiva-
ment als mundials d'atletisme
d'Edmonton. També es va fer lliu-
rament dels premis als millors at-
letes en totes les categories, així
comels premis dels diferentsCam-
pionats de Catalunya de clubs que
es van fer durant la temporada
2001. Els jutges també tenen el seu
reconeixement a la Nit de
l'Atletisme amb guardó per als qui
tenen 25 anys d'antiguitat i els qui
passen a categoria d'Honoraris.

Homenatge a Cabrejas
El moment més emotiu de la nit es
va viure quant es va retre home-
natge a Roberto Cabrejas, mort en
accident de trànsit el juliol passat.
La seva dona Hermínia i la seva
filla van recollir la placa comme-
morativa enmig d'un emotiu
aplaudimentdetota lafamília atlè-
tica catalana. En l'apartat dels ho-
menatges, la Federació Catalana
no va passar per alt el fet de la
retirada com a entrenador de Gre-
gorio Rojo, que després de tota
una vida dedicada a l'atletisme
des de diferents vessants, però
sempre en un primeríssim nivell,
ha deixat una empremta molt difí-
cil d'igualar i que tots els amants
de l'atletisme valoren �

HALTEROFÍLIA Arriba el Ciutat de Barcelona

Catalunya s'enfronta
a Bulgària i Portugal

Es va celebrar la tercera pro-
va de la Copa Catalana BTT
Internacional a la localitat

de Son Cervera, una prova que
comença a definir els clars favo-
ritsa la victòria final. En la catego-
ria reina es va imposar Iñaki Leja-
rreta (ORBEA) que sortia ja com a
líder de la Copa i que va demos-

trar per què porta aquest mallot
des de la primera prova.La catego-
ria femenina no va ser menys es-
pectacular, Marga Fullana va pu-
jar al més alt del podi davant la
seva afecció entrant a meta co-
rrent amb la bicicleta al costat.

La propera cursa tindrà lloc
aquest proper cap de setmana,

dies 25 i 26 de maig, a Andorra, a
l'estació d'esquí de Pal. Dissabte es
farà una contrarellotge de 4,5 km i
diumenge la prova de ral•li, una
mostra més de la polivalència
d'aquesta Copa Catalana Interna-
cional que passa de córrer arran
de mar a fer-ho als cims nevats del
País dels Pirineus �

E l Poliesportiu Municipal de
l'Espanya Industrial acolli-
rà diumenge el Xè Trofeu

Internacional Ciutat de Barcelo-
nad'Halterofília.La competició co-
mençarà a les 11h. i enfrontarà les
seleccions de Catalunya, Bulgària
iPortugal. El combinat catalàesta-
rà format per Sergi Martínez, Mi-
guel Gómez, Albert Sacristán, Ós-
car Gómez, José M. Ortiz, Óscar
Rodríguez i Rubèn Viudez. No
serà una tasca fàcil, ja que davant
tindran el combinat búlgar, que
comptarà amb la participació d'I.
Iliev, medallista al mundial abso-
lut de 1994 i N. Christov, medallis-
ta al mundial júnior de 1999. Ara

per ara, Bulgària és una de les tres
p o t è n c i e s m u n d i a l s d e
l'aixecament de pesos, juntament
amb Grècia i Turquia.

Al capdavant de l'equip búlgar
que vindrà a Barcelona s'hi troba
Dimitar Gurkov, que va ser selec-
cionador de l'equip espanyol entre
els anys 1985 i 1988. Tampoc serà
un rival fàcil l'equip portuguès,
que l'any passat ja va participar al
Trofeu Ciutat de Barcelona i va
demostrar ser un combinat molt
competitiu. Pel que fa a la selecció
portuguesa que vindrà a Barcelo-
na, enguany estarà formada per
quatre dels seus millors aixeca-
dors �

CICLISME Son Cervera acull la tercera prova de la Copa Catalana BTT Internacional

Lejarreta i Fullana s'imposen a Mallorca

ATLETISME L'Hotel Urpí de Sabadell acull l'onzena Nit de l'Atletisme Català

Nit emotiva per a
la família atlètica


