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ADÉU A 16 ANYS D’HISTÒRIA DE LA WEB ATLETISME LLEIDA 
 

Iter5 parla amb Francesc Garrido, cap visible d’una feina pionera i que 
ara abandona la seva activitat  
 

 

“Desprès de 16 anys al vostre servei, penso que és hora de tancar una etapa de l’atletisme lleidatà a internet”. 

Així començava el missatge que Francesc Garrido penjava fa uns dies a la 

web www.atletismelleida.com per anunciar el tancament d’aquest lloc de referència i el punt final a 16 

anys d’activitat. 

 

El missatge continuava dient que “Sóc conscient que he fallat a alguns de 

vosaltres amb aquesta decisió, però penseu que he donat tot el que he 

pogut al llarg d’aquest temps per oferir aquest servei gratuït, sense ànim de 

lucre i només per l’estima que tinc a l’atletisme”, per afegir a continuació 

que “Lluny queda els primers anys esperant a l’acabar un cros o una cursa 

els folis manuscrits amb les classificacions dels organitzadors per desprès 

teclejar-los a l’ordinador i penjar-lo amb mòdem de 56k a internet. També 

les primeres fotos digitals de les curses que havia de modificar una per una 

per ajustar-me en mida a la capacitat d’emmagatzematge que llavors 

m’oferia atletisme.cat. I com no, la informació de les curses que els 

organitzadors em feien arribar per telèfon o el tríptic de la cursa i a partir 

d’això feia una plana bàsica de informació de la cursa en qüestió, llavors no 

havien blocs, webs personals, Facebook, ni tots els mitjans que tenim ara”. 

 
“Així doncs –acabava el missatge- a partir de divendres  20 de febrer la web deixarà d'estar a la xarxa, i 

l'email: web@atletismelleida.com també deixarà de funcionar. Ara els continguts d'aquesta web ja estan 

coberts amb les xarxes socials, les webs dels organitzadors, blocs... etc. Ha estat un plaer compartir l’afició de 

córrer a la xarxa amb tots vosaltres, només em queda dir-vos: Gràcies a tot/es per seguir la web tots aquests 

anys”. 

 

La tasca d’Atletisme Lleida ha rebut elogis per part de tots en aquesta hora del tancament 

La web va 
néixer per 
omplir un buit 
d’informació 
que hi havia a 
les nostres 
comarques 
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Iter5 ha parlat amb Francesc Garrido per aprofundir en aquest adéu, i ens ha explicat que en els orígens 

del web l’objectiu era donar suport i coneixement de tot el que passava al voltant de l'atletisme popular, 

des de caminades, milles escolars, cros, duatlons, triatlons, curses en ruta, així com qualsevol altra 

modalitat d'esport a peu que comporti un benefici per a la salut, a qualsevol segment de la població, una 

línia que han mantingut fins ara que ha arribat el final. 

 
Garrido recorda que l'any 1998 va ser any clau dins del món de l'atletisme popular català i d'Internet, ja 

que en aquell moment diverses iniciatives individuals, particulars i professionals van acabar confluint en un 

espai comú dins del món virtual global que començava a oferir la xarxa, i que van assolir la seva quota més 

alta en la creació de la Lliga d'Atletisme d'Internet. 

 

En el cas del Francesc Garrido i de la seva mà dreta, Marta Tarrés, eren dos corredors que van començar 

l'any 92 a la Cursa Pryca de Lleida, després van anar a la cursa de Can Palet de Terrassa i allà els hi van 

donar informació dels 10 km de Sant Feliu de Guíxols, i allí ens varen donar 

més informació de curses. 

 
Aquest fet era habitual, ja que van comprovar que quan anaven a curses 

els hi facilitaven informació de proves de la província de Girona i 

Barcelona, però de Lleida no en rebien ni en trobaven informació enlloc, 

només al diari un cop ja havia passat la cursa. Es per això que van decidir 

crear aquesta web on hi hauria un calendari de totes les curses que se 

n’assabentéssim, fotos de competicions on anessin a córrer o que els hi 

fessin arribar els organitzadors o altres atletes, així com classificacions, 

informació de clubs enviada pels mateixos i les notícies que llegissin als 

diaris que trobessin en el dia a dia. 

 
Així va néixer Atletisme Lleida, una web feta únicament amb il·lusió, sense ajuts econòmics, feta en les 

estones de lleure, un cop acabada la jornada laboral, és un lloc totalment independent, sense cap 

Francesc Garrido i Marta Tarrés, amb Martín Fiz i Abel Antón, dos habituals a la Cursa Pryca 

“Al principi tot 
era força 
rudimentari, 
picant les 
classificacions 
una a una, i avui 
tot ha canviat”  
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vinculació a cap club ni a cap organitzador, però amb la finalitat de servir de suport a tothom per a que 

l'atletisme lleidatà arribi a tot arreu.  

 
En el moment de l’adéu, Garrido explica que, quan van començar, no hi havia gairebé res a Internet: “Hi 

havia unes necessitats, sobretot a Lleida, de tenir més informació, necessitats que ara estan cobertes a 

tots els nivells, per part dels clubs, dels organitzadors, d’empreses... Ara ja hi ha de tot, amb webs i noves 

tecnologies que fan que la nostra feina ara ja no tingui tant sentit com abans”, comenta. 

 
Aquest fet, juntament amb el cansament acumulat durant molts anys d’activitat, han fet que ara hagin 

optat per tancar la web. Així, i malgrat reconèixer que tots aquests anys de treball els han suposat “molta 

feina, moltes hores, molt temps després de la jornada laboral”, i tot i que en els primers anys “tot era molt 

rudimentari”, i no es refereix només als ordinadors, sinó també als sistemes per aconseguir les 

classificacions i per introduir els resultats, “picant-los un a un”,  el Francesc Garrido creu que tot aquest 

esforç ha valgut la pena, perquè “era el nostra hobby i ho fèiem per amor a l’atletisme”.  

 
En aquest sentit, el Francesc recorda que “mai no vam voler posar publicitat a la web, perquè això ens 

hauria exigit més dedicació i més rigor, i nosaltres ho fèiem com simples aficionats”, a la vegada que 

puntualitza que Atletisme Lleida no van ser els pioners en webs d’atletisme a les nostres comarques: “La 

primera va ser la dels Esbufecs”, precisa el Francesc, que a partir d’ara no aparcarà l’atletisme, ni molt 

menys, sinó que el gaudirà només tal i com ho feia abans de començar amb la web: corrent en algunes de 

les curses populars que hi ha, un capítol que també ha canviat molt respecte a quan van posar en marxa 

Atletisme Lleida, doncs s’ha passat de tenir molt poques curses a tenir-ne moltes. Per alguns, potser fins i 

tot massa, una apreciació en la que el Francesc Garrido no hi està d’acord, ja que pensa que “crec que és 

bo que la gent pugui triar”.  

“Mai no vam voler publicitat a 
la web, perquè això ens hauria 
exigit més rigor, i nosaltres 
érem uns simples aficionats”  

“Han estat moltes hores i 
molta feina, però ha valgut la 
pena, perquè ho fèiem per 
hobby i per amor a l’atletisme” 

 


