
ACTE  PRESENTACIÓ  LVI  CAMPIONATS  DEL  VALLES  (Barberà 2018) 

 

El passat dilluns 9 d'abril va tenir lloc la presentació la 56a edició dels 
Campionats del Vallès. L'Acte, organitzat per l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès i la Unió Atlètica Barberà, es va dur a terme al Saló de Plens de la ciutat 
vallesana i fou presidit per l'Alcaldessa de la vila, Sílvia Fuster. També hi van 
assistir, Joan Cutrina en representació de la Federació Catalana d'Atletisme 
(sots president), alguns Regidors d'esports dels pobles de residència de les 
entitats atlètiques organitzadores de l'esdeveniment i dels presidents (o 
representats) dels 9 clubs vallesans en organitzar les properes 9 edicions dels 
Campionats del Vallès. 

La iniciativa ha estat possible gràcies a l'empenta dels 9 clubs vallesans més 
rellevants en donar un tomb a l'obsoleta normativa anterior i com un 
rellançament dels Campionats amb un nou format del reglament i, bàsicament, 
amb un canvi de dates més atractiu pels atletes d'acord amb els temps actuals. 
Tal com s'havia observat amb els darrers anys, en fer-se el Campionat en les 
dates tradicionals (octubre) es perdia l'interès dels mateixos atletes en prendre-
hi part al ser final de temporada. El futur dels Campionats estava en joc i calia 
prendre mesures. Ara, amb les noves dades (abril/maig), es preveu una millor 
participació al ser una prova interessant per la posada a punt de l'inici de 
temporada per a qualsevol atleta. El reglament també permet la participació 
d'atletes no vallesans com a fora de concurs, però, i precisament per aquest 
canvi de dates, es preveu una millor participació d'atletes forans. 

Aprofitant la finalització de l'antic Conveni que regulava el mateix reglament del 
Campionat i gestionat per tots els clubs del Vallès, el passat dilluns es va signar 
l'actual Conveni per cada club sota la presència de les Institucions presents a 
l'Acte i com un suport a la nova etapa que comencen els clubs vallesans, ara 
coordinats com "Agrupació de clubs d'Atletisme del Vallès". En organitzar cada 
club una edició, tal Conveni serà vigent per un període de 9 anys, és a dir, fins 
a l'any 2026. La ciutat de Barberà del Vallès acollirà la pròxima edició (1 i 12 
maig) sota l'organització del club local: Unió Atlètica Barberà. La responsabilitat 
en encetar aquesta nova etapa correspon a la UAB, club que ha posat molta 
il·lusió en aquest canvi de dates, amb la intenció de donar més nivell esportiu 
als Campionats, i també amb la impulsió de la formalització de l'Agrupació de 
Clubs per gestionar l'organització dels pròxims anys, ben acompanyats de la 
resta de clubs que la componen. Aquesta edició serà la 56, sent de les 
competicions fetes en pista més antigues a Catalunya al tenir ja 56 anys 
d'història. 

Fent una mica d'història, cal saber que la primera edició es va disputar l'any 
1933. Organitzat per Centre Excursionista Terrassa, la competició es va 
disputar en una sola jornada (23 abril) al camp d'esports del Terrassa C.F. i 



amb la participació del mateix club local (C.E. Terrassa) i de 3 clubs de la veïna 
ciutat de Sabadell (Joventut Excursionista Pensament, Club Natació Sabadell i 
Joventut Atlètica Proletària). Al següent any (20 maig), es va disputar la segona 
edició al camp d'esports del Sant Cugat C.F. i sota l'organització de la Joventut 
Excursionista Pensament (actual Joventut Atlètica Sabadell). Tot i que hi van 
prendre part 6 equips, es va deixar de celebrar i no fou fins a l'any 1965 (19 i 26 
setembre) que es reprenen de nou a Granollers amb 3 clubs: Club Atlètic 
Granollers, Club Atlètic Terrassa i Joventut Atlètica Sabadell. Suposava la 3a 
edició. Al següent any Sabadell acull la 4a (18 i 25 setembre) i partir de la 5a 
edició feta a Terrassa l'any 1967 (1 i 8 octubre), des de llavors, el Campionat 
s'ha disputat ininterrompudament a cada octubre de cada any. Amb el transcurs 
dels anys, es van anar afegint clubs però alguns van desaparèixer o canviar de 
nom fins a consolidar-se i arribar als 9 actuals. 

Tots 9 clubs, organitzaran, any rere any, una nova edició del Campionat. 
Segons Conveni signat el passat 9 de abril, els responsables de l’organització 
pels propers 9 anys, són : Club Atlètic Castellar (2019), Club Atlètic Mollet 
(2020), Club Atlètic Granollers (2021), Unió Atlètica Rubí (2022), Club Atlètic 
Sant Celoni (2023), Joventut Atlètica Sabadell (2024), Unió Atlètica Terrassa 
(2025) i Club Atlètic Cerdanyola (2026) i tancant el cercle organitzatiu. 

Amb l'Acte fet al Saló de Plens de l'Ajuntament de Barberà, comença una nova 
etapa il·lusionant. Desitgem que aquests campionats, que tenen per tots els 
atletes vallesans un encant especial, guanyin amb una millor afluència d'atletes 
i d'afeccionats. Visca els Campionats del Vallès ¡¡¡¡ 

Ricard Rof 


