Espai d'Esports

ATLETISME
Seleccionada per al mundial júnior de salt amb perxa de Jamaica

La cassanenca Gemma Pagès, una ferma
promesa de l'atletisme estatal
Darrerament diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’ascendent carrera d’una atleta de Cassà de la Selva,
que s’ha especialitzat en el salt amb perxa. El seu darrer èxit ha estat ser seleccionada per competir amb l'equip estatal al
mundial d'atletisme júnior que s'ha disputat a finals d'aquest mes de juliol a Jamaica
Gemmma Pagès i Pi, va néixes a Cassà
fa tot just dinou anys i va estudiar al CEIP
Puig d’Arques i a l’IES de Cassà. Actualment ha acabat primer de Biotecnologia a
la UAB de Bellaterra, becada per la Federació espanyola d’atletisme i ha estat residint al centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
del Vallès.
S’inicià a l’atletisme la campanya 96-97
quan tenia 13 anys a Riudellots de la Selva, amb Pep Masseguer, a qui agraeix tot
el que va fer per ella. Durant tres anys
competeix per l’ACE Riudellots en les proves combinades de les categories infantil i
cadet. A la darrera temporada, però, li començà a agafar el gust a la perxa i va obtenint algun bon resultat.
Al curs 1999-2000, passà a formar part
de l’equip juvenil del GEiEG de Girona.
Les instal.lacions de Palau i una beca de
seguiment de la Federació Catalana d’Atletisme fan possible que pugui entrenar
més i millor. Els resultats no es fan esperar
: aconsegueix una millor marca de 3,40
metres i es proclama campiona de
Catalunya i subcampiona d’Espanya juvenil. Amb aquests resultats aconsegueix
la internacionalitat: passa a formar part de
la selecció espanyola que competeix a
Sant Joan Lohitzune, al país basc francès
contra França, Alemanya i República Txeca.
La passada temporada 2000-2001, en
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el seu primer any a la categoria júnior, fa una bona campanya d’hivern: aconsegueix
el
subcampionat
de
Catalunya i la medalla de
bronze en el campionat d’Espanya de pista coberta, amb
una millor marca de 3,50m.
Però una lesió al genoll, el final de curs i la selectivitat li
“espatllen” el període a l’aire
lliure i ni tan sols entra al campionat d’Espanya absolut, per
al qual ja havia aconseguit la
mínima per a poder-hi participar.
La present està essent la
millor època per a ella. Obté ,
tot i les dificultats de la campanya passada, la beca d’interna al CAR de Sant Cugat
que li concedeix la Federació Espanyola i que li permet,
no sense esforç, millorar considerablement a nivell tècnic
i físic. Assoleix una millor marca de 3,80 m. ja a la competició d’hivern i guanya dues
medalles d’or al campionat
de Catalunya júnior de pista
coberta -salt amb perxa i llargada-. Al campionat d’Espanya júnior en pista coberta a
València aconsegueix el segon lloc, i al campionat estatal absolut queda en novena
posició.
En la present cloenda de
Gemma Pagès, lluint la medalla d’argent dels
temporada
a l’aire lliure, les
Campionats d’Espanya que va assolir a
coses li estan anant d’allò
Majadahonda.
més bé. Obté el campionat de
Catalunya júnior a Vic i amb una marca de 3,86 aconsegueix el rècord de Catalunya júnior i el subcampionat
d’Espanya a Majadahonda el passat 29 de juny (foto). A
Mataró el passat dia 6 de juliol, va batre el seu propi
rècord d'un centímetre més: 3,87m. Durant el primer cap
de setmana de juliol ha participat amb la selecció espanyola en un encontre internacional a Gorizia, contra Itàlia
i Anglaterra i ha resultat vencedora en la seva prova.
A principis de juliol va rebre amb molta il.lusió la comunicació de la Federació Espanyola de què participava en
el Campionat Mundial Júnior que s’ha celebrat a Jamaica
entre el 16 i el 20 de juliol.
Li desitgem els més gran dels èxits. S'ho mereix!
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