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El granollerí, únic candidat al càrrec després de la retirada de Josep M. Mir

Joan Villuendas, nou president de
la Federació Catalana d’Atletisme

R.S.

Granollers

El granollerí Joan Villuendas,
fins ara president del Club
Atlètic Granollers, és el nou
president de la Federació
Catalana d’Atletisme. La
de Villuendas va ser l’única
candidatura presentada a
les eleccions federatives,
després de la retirada –fa 15
dies– de l’únic opositor, el
president de la secció d’atletisme del FC Barcelona,
Josep M. Mir. El procés
electoral es va tancar aquest
dijous al vespre i Joan Villuendas ja pot exercir el càrrec,
però no serà fins al dia 30
d’aquest mes que el fins ara
president, Romà Cuyàs, li
passarà oficialment el relleu.
Villuendas haurà de deixar la
presidència del Club Atlètic
Granollers, que ocupa des
de fa més de 20 anys; el nou
responsable de l’entitat serà
Joan Cutrina. El que sí que
podrà seguir fent el nou president de la federació és treballar en l’organització de la
Mitja Marató de Granollers,
com fins ara.
Joan Villuendas, membre
de la comissió executiva
de la federació des de fa
molts anys, era la primera
opció de la junta per rellevar Romà Cuyàs, però va
declinar l’oferta. “No tenia
pensat optar a la presidèn-
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Villuendas, aquest dijous a Granollers. El nou president de la FCA continuarà apostant per la ciutat com a plaça atlètica

cia, almenys ara mateix”,
assegura; amb tot, les dues
persones que van assumir la
candidatura a la presidència
van acabar fent-se enrere per
circumstàncies personals,
i els directius van tornar
a demanar-li a Villuendas
que es posés al capdavant
del projecte; i aquest cop, va
acceptar. L’abandó de Josep
M. Mir, únic candidat que
s’havia presentat com a opositor, va acabar d’aplanar el
camí del granollerí cap a la

presidència de la federació.
Joan Villuendas admet que
la seva feina de potenciació
de l’atletisme al capdavant
del Club Atlètic Granollers
li ha fet guanyar punts.
“Jo fa molts anys que estic
a la federació però, a més,
a Granollers hem impulsat moltes proves que són
importants per a la ciutat i
per a Catalunya, com l’únic
cros internacional que hi
ha”, apunta. El nou president
assegura que, amb ell al cap-

Artur Bossy, subcampió estatal
júnior de 3.000 metres llisos
L’atleta de Cànoves es juga, aquest cap de setmana, una plaça al mundial
Cànoves i Samalús

Quatre medalles per als
vallesans als campionats
d’Espanya de veterans
Sant Celoni
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Artur Bossy (Club Atletisme
Montornès), va aconseguir
la medalla d’argent als Campionats d’Espanya Júnior en
Pista Coberta, disputats el
cap de setmana a San Sebastián (Guipúscoa). L’atleta
de Cànoves va ser segon a la
prova de 3.000 metres llisos,
amb un registre de 8min 33s
43, només cinc centèssimes
menys que el guanyador, el
salmantí Saúl Ordóñez, que
es va imposar a l’esprint.
Aquest cap de setmana,
Artur Bossy participarà al
Campionat d’Espanya de
10.000 metres, que tindrà
lloc a Saragossa. En joc hi
ha una plaça per als pro-

davant, la federació continuarà apostant per Granollers
com a plaça forta de l’atletisme català. “És una de les ciutats on es fa més atletisme,
tant federat com popular.
Tenim les instal·lacions idònies i l’Ajuntament també
hi aposta”, diu. La promoció
de l’atletisme a les escoles i
l’acostament de la federació
a les curses de lleure són les
prioritats de Joan Villuendas
com a màxim responsable de
l’atletisme català.

Joan Villuendas va néixer
a Castellbell i el Vilar (el
Bages) fa 59 anys i en fa
40 que viu a Granollers.
És casat, sense fills. En la
seva joventut va practicar,
sobretot, futbol. “Molt poc
atletisme”, admet. Tot i
així, als 25 anys va entrar
a la junta del Club Atlètic
Granollers (CAG) com a
secretari i un temps després (a principis dels 90)
va substituir Joan Pont a la
presidència. Villuendas és
membre actiu de l’organització de la Mitja Marató
de Granollers des de les
primeres edicions; hi ha
fet moltes feines, però és
conegut sobretot per ser el
responsable de contractar
els atletes d’elit.
Des de principis dels
anys 80, Joan Villuendas
forma part de la Federació
Catalana d’Atletisme. El
1983 va treballar en l’organització dels Jocs Iberoamericans i de nombroses
reunions atlètiques internacionals. Des de fa quasi
dues dècades, forma part
de la comissió executiva
de la junta de la federació.
Alhora, des de la presidència del CAG ha contribuït
decisivament a convertir
Granollers en un epicentre
de l’atletisme català, amb
l’organització del Cros
Internacional, la Milla
Urbana, la mitja marató
per relleus, el Campionat
de Catalunya de Marxa
Atlètica i diversos campionats nacionals i estatals
d’atletisme base.

Artur Bossy creua l’arribada segon, després de veure’s superat a l’esprint

pers Campionats del Món
Júnior, que es disputaran a
Barcelona. D’altra banda, l’altre atleta del CA Montornès

a l’estatal, Patricia Purificación, va fer la millor marca
personal en 60 metres llisos,
amb 7s 94.

Divendres, 16 de març de 2012

Gran paper dels representants vallesans als Campionats d’Espanya de Veterans
en Pista Coberta, disputats
a Saragossa. D’una banda, el
representant del Club Atlètic
Granollers, Jordi Cladellas,
es va proclamar campió
estatal de perxa en la categoria M50, amb un salt de
3,20 metres. D’altra banda,
l’atleta del Club Atletisme
Sant Celoni, Ana Álvarez,
va tornar dels campionats
amb dues medalles de plata,
de les proves de 400 (que es
va haver de resoldre en un
emocionant esprint) i 800
metres llisos. En aquesta
darrera cursa, la celonina va
signar un crono de 2min 28s
05. En darrer terme, Cristina

Álvarez (esquerra), als 400 m.ll.

Mañosa (CA Granollers) va
guanyar la plata en llançament de pes amb una marca
de 8,34 metres.

