8è. CNAT. D’EUROPA DE RUTA A FUNCHAL – MADEIRA ( Portugal )
Malgrat la situació pandèmica que ens ha tocat viure i estem vivint, la EMA i les
institucions portugueses amb el permís de les autoritats sanitàries d’aquell país, van poder portar
a terme aquest campionat a l’illa de Madeira, tenint en compte que va ser un campionat de
mascaretes i un control molt rigorós que tots els participants i directius que hi van anar hi, van
tindre que passar a la seva arribada al aeroport. S’ha de dir que tots els que arribaven a Madeira
i no tenien el certificat de la PCR fet uns dies abans, s’ha els feia la prova i els enviaven el hotel
i es tenien que estar confinats fins que no els hi comunicaven el resultat de la prova, i alguns
d’ells es van tindre que esperar unes 12 hores abans que els informessin del resultat.També s’ha
de dir que les sortides de totes les curses es van fer de manera escalonada per evitar els tumultos
de les sortides en èpoques normals i els temps oficials van ser pressos de forma real a través dels
chips que portaven els atletes en el dorsal.
Hem de tindre en compte que ha estat una de les dues proves internacionals atlètiques de
veterans que s’han pogut portar a terme a la present temporada 2020 i per tant, des de aquestes
línies s’ha de felicitar als organitzadors i de retruc a l’EMA de la mà de Giacomo Tracanelli com
a reposable d’aquest ens, posant se a les ordres de les autoritats sanitàries portugueses.
Es van inscriure 10 atletes catalans, 1 atleta femenina
( que a la fi no hi va poder anar ) i 9 atletes masculins. Els 9
atletes masculins van tornar a casa amb 12 medalles. En el
camp individual van aconseguir 2 medalles d’or, 3 medalles
de plata i una de bronze. I en el camp per equips van
aconseguir 4 medalles d’or i 2 medalles de plata.
Hem de fer constar que un equip de 3 atletes del club
AA Xafatolls de Lleida van participar a nivell individual en
els 10 Kms. Ruta i també en el cros per relleus 3 x 2000 i van
sortir molt ben parats aconseguint com equip que eren la
medalla de plata a les dues proves. Felicitem el bon conjunt que van fer al Josep Antoni,
Gardeñes, en Josep Ramón Sanahuja i en Ramón Trullols.
També hi participà en Celso Curiel únicament en els 10 Kms.
Ruta i tot hi entrar en segona posició de la seva categoria,
l’organització va tindre molts problemes per classificar lo al lloc que
li pertocava ja que el fet de córrer la prova en hores nocturnes, sembla
ser que els jutges es van fer un embolic i ens van fer patir i molt el fet
que donguessin la classificació correcte al cap d’uns dies. El delegat
de l’equip espanyol va tindre que treballar de valent per fer veure
l’error que entre els jutges i els organitzadors havien fet sobre aquest
corredor. Finalment tot va quedar en un ensurt i d’entrada i « in situ »
li van donar la medalla individual i per equips. Equip que el va formar
conjuntament amb en Domingo Ortega i el canari Isidro Aguiar, tots 3
de categoria M-70 i guanyant per equips la medalla d’or.
Cal fer menció dels 3 marxadors que van prendre la sortida en els 10 Kms. Marxa; en
David Cervelló ( M-40 ), guanyador de la medalla d’or en aquesta distancia,

en José Fructuoso ( M-50 ) ocupant la tercera posició i
medalla de bronze i finalment en Pere Torres ( M-70 )
quedant subcampió d’Europa i medalla de plata. L’equip
de categoria M-40 format per David Cervelló, José
Fructuoso i el delegat de l’equip espanyol, en José
Manuel Rodríguez ( M-45 ) van aconseguir la medalla
d’or i el campionat d’Europa.
En els 30 Kms. Marxa sols hi participaren en
David Cervelló i en José Frutuoso, quedant el David com
a campió d’Europa i en José com a subcampió d’Europa,
cada ú de la seva categoria.
També hi participà en Carlos Herreras ( M-35 ) del club CA Ironwill BCN en els 10 Kms.
Ruta i aconseguint la medalla d’or per equips M-35 com a campions d’Europa format per Sergio
Salinero ( M-35 ) i Juan Francisco Carrillo ( M-40 ).I Finalment en Domingo Ortega ( M-70 ) va
córrer també la Mitja Marató i malgrat que no estava en les seves millors condicions, degut a la

caiguda que va tindre en els 10 Kms. Ruta que el va deixar mermat dos dies abans, es va
classificar en aquesta prova a la 4a. posició i formant un equip de categoria M-70 amb en Isidro
Aguiar ( M-70 ) i José Antonio Arias ( M-75 ) van aconseguir la medalla d’or i el títol de
campions d’Europa.

