LLIBRE
"HISTÒRIA DE L'ATLETISME A CATALUNYA"

Autors: Carles Santacana i Xavier Pujadas
Editat per la FCA: Març de 2012
Format: 23 x 29,70 cm
424 pàgines amb il·lustracions, imprès a 2 i 4 tintes
Enquadernació amb tapa dura i folrat amb tela i sobrecoberta

PREU ÚNIC: 25 €
Els llibres es poden adquirir a la Federació Catalana d'Atletisme (Carrer
Trafalgar 12 – Entresol 2a) en horari d'oficina d'11 a 14 i de 17 a 20.30
hores.
També es pot adquirir, prèvia transferència del seu import (número de
compte Catalunya Caixa 2013-0616-86-0200460370), per missatger a
l'adreça que se'ns indiqui.
(+ 6,16 € de despeses de tramesa per Catalunya i 8 € la resta d'Espanya)
Comandes a: fca@fcatletisme.cat

Índex esquemàtic del contingut:
Capítol 1. Els inicis de l'esportivització atlètica (1880-1914)
1. Les vies de penetració de la pràctica atlètica a Catalunya
2. La sociabilitat atlètica en l'etapa prefederativa
3. La lenta difusió de l'atletisme abans de 1915
4. Els atletes i les competicions prefederatives
Capítol 2. L'esclat atlètic (1915-1939)
1. Un procès decisiu: la creació de la Federació Atlética Catalana
2. Una expansió social amb dificultats: els anys vint (1917-1930)
3. L'atletisme popular: de la Catalunya autònoma a la Guerra Civil (19311939)
4. L'hegemonia al fons i la marxa: el balanç competitiu entre 1915 i 1939
Capítol 3. L'atletisme durant la dura postguerra (1939-1960)
1. L'atletisme i l'esport en la lògica franquista
2. Refer els clubs per refer l'atletisme
3. La Federació, entre els clubs i Madrid
4. La lenta represa de l'activitat
5. El miratge del Jocs del Mediterrani
Capítol 4. L'atletisme en una societat que es modernitza (1960-1980)
1. Més esport, més atletisme?
2. Una activitat en auge i la reaparició de l'atletisme femení
3. La Federació, de regional a provincial
4. L'etern problema de les instal·lacions
5. Els primers èxits internacionals: de Tomàs Barris a Jordi Llopart i Carme
Valero
6. La realitat competitiva
7. Cap a uns nous temps
Capítol 5. Entre la tecnificació i les noves formes d'oci (1981-2011)
1. El nou marc de la democratització atlètica
2. L'organització de competicions internacionals
3. Una etapa canviant: l'evolució de la pràctica atlètica
4. Els grans èxits internacionals i el pes de l'atletisme català en el context
espanyol
Conclusions: L'atletisme com a mirall d'un país
Annex estadístic
• Historials Campionat de Catalunya de Cros, Pista Coberta, Aire Lliure, Marxa
Atlètica i Ruta
• Cronologia dels Rècords de Catalunya en Pista Coberta i a l'Aire Lliure
• Rècords de Catalunya en Pista Coberta i a l'Aire Lliure
• Atletes catalans campions d'Espanya
• Atletes catalans o amb llicència per un club català que han realitzat rècord
d'Espanya
• Atletes catalans o amb llicència per un club català als Jocs Olímpics i als
Campionats del Món i d'Europa
• Medaller atletes catalans en competicions internacionals
• Estaments federatius
• Programa de competicions

