
 

  

PRESENTAT EL CAMPIONAT DEL MÓN 
JÚNIOR D’ATLETISME BARCELONA 2012 
 

 
Barcelona, 11 de juny – El Campionat del Món Júnior d’Atletisme 
Barcelona 2012 s’ha presentat aquest migdia a l’Auditori de l’Estadi 
Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, escenari al qual més de 1.800 
atletes de 180 federacions membre participaran del 10 al 15 de juliol. 
Barcelona serà novament escenari d’un gran esdeveniment atlètic 
mundial justament dues dècades després de la celebració dels Jocs 
Olímpics de 1992. 
 
La copresidenta del Comitè Organitzador, Maite Fandos, ha assegurat 
que el campionat està “al moment de fer l’esprint final”. La Tinent 
d’Alcalde d’igualtat, Qualitat de Vida i Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona també ha desvetllat que la cerimònia inaugural de Barcelona 
2012, que tindrà lloc dimarts 10 a les 21:30h “serà l’únic acte relacionat 
amb els Jocs Olímpics de 1992 que se celebri dins de l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys i que comptarà amb alguns moments de record cap a 
la cita olímpica”.  
 
Fandos també ha afirmat que Barcelona “continua sent la capital de 
l’esport i a aquesta Campionat del Món Júniro tindrem el valor afegit de 
la promoció de l’esport de l’atletisme”. Aquesta difusió de l’esport rei de 
l’olimpisme amb motiu del campionat s’ha realitzat aquests darrers 
mesos a diferents actes portats a terme a la ciutat i que acabaran el 
pròxim dissabte 16 amb l’activitat “Atletisme al Carrer”, que es realitzarà 
a la Rambla del Raval de 10 a 20h. 
 
La pròpia Fandos ha estat l’encarregada de presentar oficialment les 
medalles de Barcelona 2012, dissenyades per Julieta Agero, que s’ha 
inspirat en la forma d’una rajola de la Casa Batlló de Gaudí per la seva 
forma. En ella destaquen elements de l’atletisme i del típic trencadís de 
l’arquitecte català, a més del logotip del campionat. Per l’altra cara es 
gravarà el nom de la prova i de l’atleta que l’aconsegueixi, a més de la 
seva marca. 



 

  

El Secretari General de la Real Federación Española de Atletismo, José 
Luis de Carlos ha reconegut que “el Campionat del Món Júnior 
d’Atletisme és la prova més important de la categoria júnior que es pot 
realitzar a qualsevol esport olímpic”. De Carlos ha afirmat que finalment 
han estat 189 les federacions membre que han mostrat les seves 
intencions per participar a Barcelona, ja que “l’IAAF aposta molt per 
aquest campionat perquè és la base de l’atletisme del futur”. També 
afirmat que Espanya presentarà a Barcelona la delegació més àmplia 
de la història i que en aquests moments ja són més de 40 els esportistes 
espanyols que tenen la mínima.  
 
Per una altra banda, el president de la Federació Catalana d’Atletisme, 
Joan Villuendas, ha assegurat que hi haurà “una participació 
d’esportistes catalans molt important, ja que es tracta d’una de les 
federacions territorials més fortes i que comptarà amb atletes amb 
possibilitats d’estar als llocs d’honor, com Dídac Salas o Jennifer Nevado, 
que encapçalen la llista de la vintena de catalans”. Villuendas ha 
reconegut que “la implicació de la família atlètica i l’experiència de la 
ciutat com a organitzadora de grans esdeveniments atlètics com els 
Jocs Olímpics, la Copa del Món, el Mundial Indoor o el Campionat 
d’Europa d’atletisme garanteixen l’èxit de Barcelona 2012”.  
 
En representació dels esportistes també han participat el campió del 
món de 20km marxa a Stuttgart 1993 i medalla d’argent al Mundial 
Júnior de Sudbury 1988, Valentí Massana, i la perxista júnior Clara Amat. 
Massana ha assegurat que per un atleta “aquesta competició suposa la 
il·lusió de participar al teu primer campionat de veritat i ho vius d’una 
forma molt especial. A més, és el primer contacte amb bona part dels 
que seran els teus rivals a la teva carrera esportiva”. Amat, que demà 
dimarts comença els seus exàmens de selectivitat, ha afirmat que “tenir 
aquest Campionat del Món a casa m’anima molt a seguir competint”. 
Aquesta jove barcelonina de 17 anys ha aconseguit la mínima per 
Barcelona 2012 després de superar per primer cop a la seva vida la 
barrera dels 4 metres del salt amb perxa. 
 
Més informació: www.bcn2012.org  
 


