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Els millors marxadors
mundials es donen cita a
L’Hospitalet cada any
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El dia 14, matinal esportiva a l’avinguda de Josep Tarradellas

El Gran Premi de Marxa
Atlètica reuneix els millors
especialistes a L’Hospitalet
ENRIQUE GIL
Des que al mes de maig de 1969
el marxador Puig
Podó va aconseguir la victòria en la
primera edició del
Gran Premi Internacional de Marxa Atlètica Ciutat
de L’Hospitalet, 25 edicions i milers
d’esportistes han passat per la ja
clàssica competició hospitalenca.
Aquest any no serà una excepció i
la vint-i-sisena edició, que se celebrarà el proper 14 de maig al matí, comptarà amb la presència de
marxadors de la qualitat de Daniel
Plaza o Valentí Massana.
A més de les dues grans figures masculines de la marxa catalana, ja han confirmat la seva participació atletes de dotze països diferents, i a l’hora de tancar aquesta
edició encara restava oberta la inscripció. El circuit d’enguany serà
el clàssic de l’avinguda Josep Tarradellas, entre l’avinguda Isabel la
Catòlica i el carrer Miquel Peiró. La
matinal, com altres ocasions, tindrà també temps reservat per a les
curses de base. Així, a les nou del
matí començarà la jornada, amb

la cursa de categoria cadet masculí sobre la distància de 5.000
metres. Seguiran successivament
les curses de les categories infantil masculí, cadet femení, junior
masculí i veterans, i infantil femení,
sobre diferents distàncies. Amb
aquesta darrera cursa arribarem
fins a un quart i cinc minuts de dotze en què es disputarà el Gran Premi Internacional femení (júnior,
promeses i sènior). A les dotze, per
últim, es farà el Gran Premi mas-

culí (promeses i sènior). La prova
masculina es disputarà sobre la
distància de 20 quilòmetres i la femenina, sobre cinc. El lliurament
de trofeus es realitzarà sobre les
dues de la tarda.

Una nova etapa després
de les noces d’argent
Amb aquesta edició, el Gran
Premi entra en una segona etapa,
després de celebrar l’any passat

LA HISTÒRIA

L’Hospitalet i la marxa
La prova va néixer al carrer de Santa Eulàlia, pel maig de
1969, inclosa dins de la festa major del barri. L’entusiasme del
jove club de marxa Mare Nostrum, amb Albert Galín i Josep Vinuesa, feu possible una prova amb caràcter internacional des de
la seva primera edició. Fins al tercer any no es va incloure una
cursa femenina. En la cinquena edició, organitzada amb molts
problemes econòmics, Josep Marín va aconseguir la seva primera
victòria a aquesta cursa. L’any 1976, l’Ajuntament es va fer càrrec
de l’organització i l’arribada serà davant de l’edifici consistorial,
fins l’any 84. Des del 85, la prova ja es va disputar al circuit actual de l’avinguda Josep Tarradellas. Destaca el parèntesi de l’any
89, quan el Gran Premi va ser substituït per la Copa del Món.

la seva vint-i-cinquena edició. Segons Josep Baliu, tinent d’alcalde
de Joventut i Esports, aquesta primera edició després de les noces
d’argent “té com a repte donar-li
no ja la continuïtat -que ja té garantida- sinó un nivell que permeti
continuar amb la il·lusió de què
aquesta prova segueixi mantenint
els seus objectius d’activitat esportiva i ciutadana amb gran ressò local i internacional”. Segons Baliu,
l’evolució de l’acceptació ciutadana de la prova va anar cap a munt
sobretot a partir de la disputa de
la Copa del Món l’any 1989 i enguany la filosofia de la prova segueix apostant per portar l’esport
al carrer: “a la gent li agrada que
el medi urbà, que la seva casa,
serveixi per acollir proves d’un nivell que per un dia canviï la monotonia habitual i permeti al ciutadà
gaudir d’un espectacle de primera
fila”, apunta Baliu.
Al quadre de guanyadors de la
prova figuren els noms de marxadors emblemàtics, com Josep Marín, que l’ha guanyada en sis ocasions; Jordi Llopart; l’australiana
Kerry Saxby, actual rècord del món,
o el rus Mikhail Shchennikov.

En arribar el mes de
maig és una tradició la celebració del Gran Premi de
Marxa Atlètica Ciutat de
L’Hospitalet, encara que
hem tingut alguna edició feta el mes de setembre.
Enguany arriba aquest
Gran Premi a la vint-i-sisena edició, és a dir, que s’ha
enfilat el camí que ens portarà a les Noces d’Or el vinent segle, quan encara és
viu l’èxit de les Noces d’Argent del darrer any 1994.
També ens arriba la competició quinze dies més
tard de fer-se la Copa del
Món a la capital xinesa de
Beiging.
Resta força lluny el dia
que va néixer aquest Gran
Premi al barri hospitalenc
de Santa Eulàlia, havent
passat pel circuit dels voltants de l’Ajuntament, arrelant més tard a l’avinguda
de Josep Tarradellas, on
l’any 1989 es disputà la Copa del Món de Marxa.
Fins arribar als nostres
dies, s’ha treballat força i
amb molta cura de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
Val a dir que el llarg camí dels anys no ha estat
sempre flors i violes. Per
aixó té més mèrit l’assolit
fins ara al Gran Premi, que
hores d’ara és el far de la
Marxa Mundial, participant
no solament els millors
marxadors espanyols, que
cal dir que en la seva majoria són també els millors
de Catalunya, sinó també
els millors especialistes
mundials, ja sigui campions
del món, d’Europa o d’Amèrica, tant a la prova dels 20
quilòmetres els homes i als
deu quilòmetres de les dones.
A Catalunya, sempre
ha estat capdavantera la
marxa, essent el millor testimoni atlètic al nostre país.
No és d’estranyar que sigui a Catalunya on tinguem
una competició d’alta qualitat com el Gran Premi de
L’Hospitalet, competició
que té força ressó arreu el
món atlètic.
Això és un orgull per a
la Federació Catalana d’Atletisme, que s’ufana de tenir una competició al més
alt nivell mundial.

