Espai d'Esports

ATLETISME

La UD Cassà prepara la reimplantació
d'una secció d'atletisme al nostre poble
Després d’uns anys en els quals aquesta
activitat esportiva havia quedat relegada
a l’esforç esporàdic de diferents joves que,
de manera individual o en clubs de fons
s’hi dedicaven, a la propera tardor, la nostra vila tornarà a gaudir d’una secció d’atletisme gràcies a la iniciativa d’un grup
de cassanencs i cassanenques que, des
de la UD Cassà, estan treballant per posar en marxa de nou l'especialitat atlètica
a casa nostra.
La secció d’atletisme de la UD Cassà
ha sorgit arran de les reunions convocades amb uns grups de convilatans que
han practicat o continuen practicant l’esport i amb gent vinculada amb aquest
món.Es va plantejar la necessitat d’implantar de nou a la nostra vila una oferta
atlètica per a gent de totes les edats, atesa la mancança que hi ha actualment
d’aquesta opció i l’interès que podia despertar. Segons els promotors de la iniciativa, el fet que a Cassà hi hagi dos grans
clubs, el Foment i la UD Cassà, amb unes
modalitats esportives ben definides -el
futbol en el cas de la UD i els esports
col·lectius de pista en el cas del Fomenthavia impedit que d’altres esports com l’atletisme s’haguessin consolidat a casa
nostra, tot i que la seva pràctica podia ser
un excel·lent complement dels esports
d’equip. Per això, la posada en marxa de
la secció d’atletisme es preveu no només
com una opció de primer esport per a infants i joves, sinó com un possible complement per a aquells que ja practiquen
alguna altra activitat esportiva al nostre
poble.
La junta de la UD Cassà, promotora de
la nova secció, considera que el fet d’haver-se aplegat en principi al club principalment és degut a les característiques
pròpies de l’entitat i de les activitats que
s’hi duen a terme. L’espai a l’aire lliure i
unes instal·lacions que poden més o
menys adequar-se a la pràctica de l’atletisme han estat la causa principal de l’elecció, si bé des de la UD Cassà es valora
que tots els infants i joves de Cassà s’hi
poden acollir. I fins i tot estan convençuts
que tots aquells nois i noies que practiquen un esport de pista els pot interessar
fer complementàriament l’atletisme com
a esport individual.
Cal tenir present que, en l’actualitat, hi
ha un programa de competicions d’hivern
dels diumenges al matí de curses de cros
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L'exatleta Josep M. Masferrer rep un trofeu com a vencedor d'una de les curses
de cros celebrades a Cassà fa una vintena d'anys. Ara es treballa per recuperar
la pràctica de l'atletisme a Cassà
amb distàncies i recorreguts específics
per a cada edat, a diversos punts de les
comarques de Girona, la qual cosa pot
ser molt atractiva per als que s’inicien en
l’atletisme ja que podrien començar a
competir des de ben aviat. En tot cas, els
projectes de la nova secció preveuen que
aquest hivern el club ja pugui participar
en algun cros dels pobles veïns i en el
futur no es descarta que a Cassà també
es recuperi l’organització d’una prova de
tals característiques.
Altrament, una de les accions que es
vol endegar de manera immediata, és la
promoció entre els alumnes dels centres
escolars de Cassà, per tal que coneguin
la iniciativa i s’hi apuntin. Des de la nova
secció es vol fomentar la practica de l’atletisme també a partir de les activitats
extraescolars que organitzin les APA’s i
per això es plantejarà aquesta opció als
centres d’ensenyament local.

INSTAL·LACIONS
Un dels primers contactes que tenen
previst de mantenir els promotors de la
nova secció, és amb l’alcalde i regidor
d’esports, Antoni Baulida, per saber qui-

nes possibilitats hi ha des de l’ajuntament
a l’hora de donar suport a la iniciativa,
especialment pel que fa a les instal·lacions necessàries per començar. En tot
cas, la inversió inicial no ha de ser molt
important, i el que cal és poder disposar
d’una zona especifica per al desenvolupament dels exercicis i una estructura
bàsica per a la pràctica dels salts. L’objectiu de la secció és començar a treballar a partir del pròxim mes de setembre
amb l’inici de les activitats de l’escola d’atletisme i l’alta de la secció per a la seva
presència en les proves gironines.

REUNIÓ

EL

4

DE JUNY

De moment, els promotors de la secció
han dut a terme dues reunions preparatòries de la iniciativa i el pròxim 4 de juny
se’nfarà una tercera per concretar els
punts treballats i començar a preparar els
equips tècnics i administratius que han
de posar en marxa el projecte. Totes aquelles persones que vulguin prendre-hi part
o estiguin interessades en l’atletisme, poden participar-hi acudint a la sessió que
es durà a terme a 3/4 de 9 del vespre a la
Sala de la Coma.
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