
Els 10 k de Vilafranca, 31 de gener de 2016 

Sisena edició d’aquesta cursa que enguany els organitzadors, els companys de Fondistes 

Penedès, han portat un jutge de la Federació per fer oficial tant el quilometratge com les 

marques assolides pels atletes. El recorregut, de dues voltes al mateix circuit, ben marcat i ben 

estudiat, per aconseguir una carrera molt ràpida i fer gaudir els atletes de racons de gran 

bellesa dins del casc antic de la nostra vila. 

Nodrida representació dels nostres que havien de mesurar les seves forces amb més de 1.900 

atletes vinguts d’arreu de la nostra geografia, des d’herois de família fins a l’elit d’aquest esport; 

tothom té cabuda en aquesta cursa, tothom rep la seva dosi d’ànims i aplaudiments corrent per 

uns carrers plens de veïns i familiars. 

Són les 10:55, a cinc minuts del tret de sortida, d’un matí de diumenge enteranyinat; els atletes 

fan els últims progressius i es dirigeixen cap a la línia de sortida. Mentre els Castellers de 

Vilafranca fan un pilar de cinc, els corredors es creuen les mirades, s’observen com si 

volguessin endevinar el punt feble del contrincant; els de les línies del darrera es desitgen sort 

amb sonores encaixades de mans; els del davant no es diuen res, està tot dit i la feina feta 

“només” cal desenvolupar-la. Passen els segons, l’enxaneta va baixant del pilar, les mirades es 

dirigeixen ja cap al principi del recorregut, els peus no poden estar-se quiets, i, allà, enmig de la 

primera línia, el nostre Ibra concentrat; mira cap al cel, després cap a les seves mans i remuga 

dirigint-se a quelcom immaterial. Puntualment, sona el tret de sortida, hom diria que se sent 

bategar el cor dels atletes; la sortida és ràpida, ben aviat en Chakir es posa al capdavant al 

costat d’Ibrahim Ezzaydouni, atleta que com ell, defensa els colors del Barça i que té un 

palmarès que fa goig i por a la vegada. No volen sorpreses i imprimeixen un ritme brutal que 

ningú més pot seguir. Els quilòmetres van passant i el nostre Ibra mana la cursa, però 

Ezzaydouni no es deixa anar i s’enganxa a ell, dóna la sensació d’anar bé, massa bé. Els 

últims dos quilòmetres són d’infart, en Chakir ho dóna tot, el seu córrer ha passat de ser 

gairebé perfecte, compensat i equilibrat, a ser un córrer desgavellat, in extremis; ara bé, si vol 

guanyar, no es tracta tan sols de mantenir aquest fortíssim ritme, amb Ezzaydouni enganxat, 

no; ha de cremar el que resta, fent saltar pels aires el pulsòmetre, donant un xic més de ritme. 

Una munió de gent veu i premia el seu gran esforç amb crits agònics d’ànims. L’Ibra recorre els 

últims metres amb la mirada perduda cercant una línia d’arribada que li costa atansar i, sempre, 

en contra, la tirania d’un cronòmetre que va avançant perillosament. Però, parlem de l’Ibra, del 

disciplinat Ibra; “a tope fins el final” esperona sempre la Maria, la seva entrenadora…i així ho 

fa, en Chakir entra a la línia de meta amb uns estratosfèrics 30’17”, destrossant així l’anterior 

rècord i creuant la línia d’arribada com si hagués guanyat un Campionat; així és ell!, donant una 

altra patacada a tots els que van deixar de creure en ell. 

Gran cursa també d’Efrain Porras que acaba amb uns molt bons 39’28”; darrere seu entrava 

Jackeline Gómez amb 39’31”, cosa que li val per pujar al tercer esglaó del podi en la seva 

categoria; del grup de Running, entra Jordi Mata amb 40’08”; Joan Galimany amb 40’17”, Toni 

Vicente 41’18”, Alba Meda 42’06”, Salvador Alujas 42’18”, Josep Saumell 42’24”, Cristina Bolet 

53’56”, Ramon Recasens 55’54” i Carles Amat 1h06’23”. 

Enhorabona a tots/totes i moltes gràcies per fer-nos gaudir d’atletisme i companyonia en estat 

pur. 


